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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 59 41 30

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

Tina's
legehjørne

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

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

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com
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Skoiechef:
Ulla Helium

26 39 38 03

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

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

Havneudvalg:
Johnny Pileborg

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

32 95 03 83

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

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

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
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Derfor opfordrer vi læserne til at
se efter om ikke de har du noget
legetøj, som ikke mere bliver
brugt hjemme. Hvis det er tilfæl
det er Tina den glade modtager,
legetøjet kan igen være til glæde
for munter leg og legehjørnet kan
fortsat kan være et aktivt sted for
børnene medens forældre nyder
bordets glæder i fred og ro
pc

Foreningens faste udvalg:

Mette_by@Hotmaii.com

Legehjørnet i restauranten er et
meget populært sted for børnene.
Desværre er der mus i legetøjet,
det forsvinder stille og roligt uden
at nogen ved hvor det bliver af men det er jo nok fordi det bliver
slidt helt op.

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

Webmaster:
Mette Byriel

Klubhuset og kontoret
er lukket i hele januar
måned.
Der skal gøres hovedrent, repareres, pudses,
poleres og friskes op, så
der er klart til den kom
mende sæson.

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Forsidebilledet:
Det er da bare spændende ting, og
så hænger de lige i øjenhøjde på
træet
Fra børnenes juletræ i SSF, se flere
billeder på side 8-9.

SSFs hjemmeside har fået nyt design
Den nye hjemmeside er overskuelig i sin opbygning og dermed er det let at finde rundt på siderne. Siden SSFs første
hjemmeside så dagens lys er der sket store fremskridt på det elektroniske område og mange af de nye muligheder for
god medlemsservice er indbygget i denne nye site, det skal bare i samarbajde med brugerne sættes op så det tilgodeser
netop de ønsker der er i SSF.
Besøg hjemmesiden på den sædvanlige adresse www.sundby-sejlforening.dk

Start | Administration | Sejlads | Øvrige aktiviteter | Undervisning | Hyggestuen | Gæster

Aktivitets

KALENDER

Nyheder i Sundby sejlforening
(15.12.2005) Kostumebal/karneval i SSF
Vi vil gerne lave et kostumebal/karneval i SSF, Inden vi går igang, ønsker vi dog at
vide, om der er interesse for at møde andre SSFére under sjove og hyggelige
omstændigheder en aften i februar/marts måned, medens det endnu er i den
mørke tid og båden er på land.

RESTAURANT
Åbningstider
Menu
Priser

Har du lyst til at deltage i sådan et lokalt arrangement skal du give besked tf
Hanne, på tif. 32513999 / 23747399, eler ved at lægge besked ind på kontoret,
eller du kan sende en mail til ssf@sundby-sejlforening.ck
Har du forslag GI andre former for sammenkomster hører vi også gerne fra dig,
Hilsen Festudvalget

OBS!
ine Blandt Sejlere
Oplysning
fra Søfartsstyrelsen, www.soefartsstyrelsen.dk

Import af fritidsfartøjer fra 3. lande kan være en dårlig forretning!
Det er blevet populært at importere fritidsfartøjer fra 3. lande (lande uden for EU), herunder især fra
USA. Årsagen til denne øgede import synes at være den lave dollarkurs. Det kan umiddelbart se ud
til at være fordelagtigt at importere eller købe en importeret båd.
De, som importerer fritidsfartøjer fra f.eks. USA, skal imidlertid være opmærksom på følgende:
• Alle nye og brugte fritidsfartøjer med en længde mellem 2,5-24 m importeret fra 3.
lande efter 16. juni 1998 skal være forsynet med CE-mærkning, jf. teknisk forskrift nr.
11 af 15. december 1995 om fritidsfartøjers bygning og markedsføring m.v.
• Det er den person eller virksomhed, som står angivet på importpapirerne, som har an
svaret for, at et importeret fritidsfartøj følger reglerne for afprøvning og er CE-mærket i henhold til Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om fritidsfartøjer. Dette ansvar
gælder, selvom fritidsfartøjet videresælges.
• Det skal understreges, at det kan være meget vanskeligt og også bekosteligt efterføl
gende at få et importeret fritidsfartøj afprøvet og CE-mærket.
• Forsikringsmæssigt risikerer man også at komme i vanskeligheder, såfremt fritidsfartøjet f.eks. bliver skadet, idet selskabernes dækning, når der opstår skader, er mindre
for "ikke-CE-mærkede" fartøjer, end for fartøjer der er CE-mærkede.
• Søfartsstyrelsen udfører hverken afprøvning, certificering eller godkendelse af fritids
fartøjer. Enhver importør er selv ansvarlig for, at alle faser af CE-mærkningsprocedurerne er gennemført. Men som markedskontrollerende myndighed kan
Søfartsstyrelsen, kræve teknisk dokumentation, som viser, hvordan fartøjerne opfyl
der kravene til CE-mærkning
• Såfremt Søfartsstyrelsen observerer eller får kendskab til fritidsfartøjer, som er omfat
tet af reglerne, og som mangler den krævede CE-mærkning, stilles krav om, at de skal
afprøves og CE-mærkes.
• Søfartsstyrelsen vil, såfremt der er begrundet mistanke om, at fritidsfartøjer markeds
føres uden at være CE-mærkede, anmelde forholdet til politiet.
Der findes ingen genveje eller undtagelser, som gør, at man kan slippe for kravene om CE-mærkning!
Reglerne og regelgrundlaget for fritidsfartøjer mellem 2,5 og 24 m findes på Søfartsstyrelsens hjem
meside: www.soefartsstyrelsen.dk. Klik på følgende links i rækkefølge: Love & regler - Skibe og sejl
ads - Forskrifter om skibe - Regeloversigt - Fritidsfartøjer.
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Tøm både
gør det

7H

Også brændstoftanke og dunke.
Lås stigen fast, der er ingen grund
til at gøre det lettere for tyvene.
Gør det mere besværligt for tyvene - gå dine vagter.
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fra Dansk Sejlunion, ivivzv.sejlsport.dk

Høring om fast promillegrænse til søs
Søfartsstyrelsen har nu sendt forslag om fast promillegrænser til søs i
høring. Dansk Sejlunion skal svare styrelsen inden den 19. december 2005.

Reglerne
For erhvervsfartøjer foreslås en promillegrænse på 0,20.
For fritidsfartøjer, hvortil der stilles uddannelseskrav, foreslås en promilleg
rænse på 0,50. Denne grænse kommer ikke til at gælde, hvis fartøjet er for
tøjet i havn, eller befinder sig på beskyttet ankerplads.
For fritidsfartøjer, hvor der ikke kræves uddannelsesbevis, er der ikke fo
reslået en konkret promillegrænse, men man har i loven beholdt en generel
formulering om, at føreren skal kunne fører fartøjet på fuld betryggende
vis. Denne regel omfatter udover alkohol også alle andre rusmidler.
Reglerne gælder alle der fører skib eller i øvrigt har et job ombord, som er
af væsentligt betydning for sikkerheden.
Konkret betyder forslaget, at der indføres en promillegrænse på 0,50 for
speedbåde, både over 15 meter loa og for vandscootere.
For fartøjer under 15 meter, hvortil der ikke kræves bevis, er der ingen pro
millegrænse, men et generelt krav om at man skal kunne føre sin båd på
betryggende vis.
Efter den nye lov gives politiet mulighed for at foretage stikprøver.

Straffe for overtrædelse.
Sanktionerne ved spiritussejlads tager udgangspunkt i det niveau, som man
finder i færdselsloven vedrørende promillekørsel. Udgangspunktet er en
bøde på en måneds nettoindtægt gange promillen. Ved gentagelse idøm
mes første gang
10 dages fængsel, anden gang 20 dages fængsel og så videre.
Er der skærpende omstændigheder, så som grov tilsidesættelse af sejlads
forskrifter, person- eller tingskade, kan man idømmes en samlet bøde, som
kan være højere end en måneds nettoindtægt gange promillen eller i genta
gelsestilfælde den normale fængselsstraf + 10 dage.
Loven lægger dog op til, at der ved strafudmålingen kan fraviges i både
skærpende og formildende henseende. Dette sker fordi man erkender, at
der ikke i alle tilfælde er sammenfald mellem færdselslovens førerbegreb og
den personkreds, som er omfattet af denne lovs bestemmelser, samt at risi
koen ved ulykker med fritidsbåde ikke kan sammenlignes med risikoen ved
færdselsulykker.
Som noget helt nyt åbner forslaget mulighed for at fradømme en person ret
ten til at fører skib, dette gælder også fritidsfartøjer under 15 meter.

Dansk Sejlunion anbefaler.
Dansk Sejlunion har nøje studeret lovforslaget og mener, at det er meget af
balanceret og tager hensyn til de fleste af de indstillinger vi på forhånd hav
de givet Søfartsstyrelse og Erhvervsministeren. Dansk Sejlunion vil derfor
give forslaget sin anbefaling.
Steen Wintlev

6

°A00

$
K

Lidt mod NØ

Nyt fra den nye lystbådehavn

Uddrag fra www.proevestenen.dk

I forsommeren 2007 forventes de
første lystsejlere at kunne lægge til i
den nye lystbådehavn ved
Prøvestenen. Det indledende arbejde
med dækmoler er i gang og ventes
afsluttet sidst på sommeren 2005.
Den nye havn indgår i en omfatten
de udvidelse af Prøvestenen, som fo
regår i disse år. Et depot for byggejord fra Hovedstadsområdet skaber
grundlag for nye kajer med tilhøren
de baglandsområde og herudover
den store lystbådehavn.
Havnen udbygges i etaper. I første
omgang anlægges to bassiner mod
øst, og herefter udbygges havnen
med et tredie bassin mod vest.
i

Lystbådehavnen ved Prøvestenen
kommer fuldt udbygget til at rumme
1.400 lystbåde. Herudover anlægges
et rekreativt område, hvor det bl.a.
er planen at skabe plads til små 300
autocampere i sommerperioden.
Færdigt udbygget vil lystbådehav
nen indeholde beskyttede vandarea
ler på 150.000 m2 og landarealer på
260.000 m2, som anvendes dels til

rekreative områder, dels til arealer ca. 70.000 m2 - til lystbådehavnens
faciliteter.

sigtet er mulighed for at placere
markante bebyggelser med en place
ring for enden af færselsstrøget.
Hovedlinien gennem området er en
kanalgade, som er tænkt som et ak
tivt maritimt område der har ca.
samme størrelsesmæssige dimensio
ner som Nyhavn omend med lavere
og moderne bebyggelse.
Følger man kanalgaden åbner adgangsstier og veje for et panorama
forløb langs et stort grønt område
mod øst ud til vandet, der afsluttes
med et fremtidigt byggeri længst
mod øst, der kommer til at fremstå
som et "fyrtårn eller vartegn" ud
mod vandet.
Opbygningen af landarealerne syd
for kanalen sikrer, at der sammen
med havnefunktioner, service, klub
huse og lign. kan indrettes små loka
le grønne områder, hvor der kan
være opholds- og mødesteder.
Du kan læse mere om byggeriet på
www. proevestenen, dk

Den egentlig havn er nærmest for
met som et timeglas. Det betyder, at
der helt ud ved de yderste kajplad
ser kan lægges faciliteter for sejlerne.
Anlægget - timeglasset - deler den
samlede havn op i 3 afsnit - bassi
ner, som hver for sig vil få præg af
en mindre lystbådehavn.
Ude på anlægget ved kajerne vil der
bliver placeret bygninger til sejleraktiviteter, cafeteria, osv. Det vil være
her, de sejlsports relaterede aktivite
ter vil foregå.
Alt i alt giver anlægget helt enes
tående muligheder, som skal udnyt
tes i samarbejde mellem det kom
mende driftsselskab og brugerne.
På Prøvestenen er det i høj grad det
maritime liv, som er i fokus.
Adgangen til området sker via dæm
ningen ud til Prøvestenen. Der fast
holdes en bred vandflade imellem
Amagers østkyst og det nye havne
anlæg. Det rekreative område intro
duceres med en pladsdannelse kom
bineret med en kanal, hvor der lang
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Børnenes juletræ i billecU
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Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk

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 brhandles med rustbeskyttelse
Priser exl. Moms
2-15 hk
675,-kr.
20-45 hk
880,- kr.
50-75 hk
1.175,-kr.
80 -125 hk
1.480,-kr

YAMAHA

Johnson

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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Seniorerne
Tysklandsturen

Onsdag den 9. november
kl. 6 om morgenen (midt
om natten) mødtes vi 20
medlemmer, som kom i
godt rejsehumør på Sjælør
station. Busrejsen startede
kl. 615 og så var det bare
derudad.
Vi kom så til Gedser og
kørte ombord på færgen
Prins Joakim, hvor vi,
som ikke havde fået mor
genmad gik om bord i
kaffe og hvad der var af
forskellige oste. Derefter
landede vi så i Rostock og
så var det lige ud af den
slagne landevej, ca. 3 ti
mers kørsel hvor vi ende
lig kom til Østberlin, til et
dejligt hotel midt i byen.
På hotellet var der gode
senge, fjernsyn og et dej
ligt badeværelse med
pragtfulde håndklæder,
hårtørre og sæbe.
Efter at have indrettet os
på værelserne fik vi sam
let flokken for at gå en tur
i byen. En del af os fandt

et hyggeligt sted, hvor vi
fik brugt nogle af vores
Europenge til en lille tår
over tørsten og hvor vi
også spiste til aften. Der
var Sauerkraut og andre
gode retter med gode vine
til.
Næste dag var der almin
delig blanding om hvor vi
skulle hen. Nogle tog til
byen og købte tøj og sko
og andre tog på bustur og
fik set en masse steder,
bl.a. Brandenburger Tor.
Der var en masse politi på
gaderne alle vegne på
grund af et eller andet
statsbesøg med demon
strationer rundt omkring,
som vi ikke mærkede no
get til.
Efter en times kørsel var
vi atter hjemme på hotel
let, hvor flere af os samle
des i baren inden vi igen
fandt et sted i nærheden
hvor vi spiste til aften.
Fredagen gik med små
indkøb her og der.

Bussen til hjemrejsen var
forsinket IV2 time fordi
den havde ventet på pas
sagerer et andet sted i by
en. Endelig kunne hjem
turen begynde den sam
me vej tilbage, 3 timer til
færgen, dernæst 2 timer
med færgen Prins Joakim
og så igen 3 timer før vi
var på Sjælør station kl.
24.
En dejlig tur var til ende,
alt klappede og gik godt,
en minderig tur var forbi.
Alle ventede på taxaer,
men endelig var man
hjemme kl. 145.
Det var igen en godt til
rettelagt tur for seniorer
ne.
Tak til Michael for dit fine
arrangement og din gode
tilrettelæggelse af det he
le.
A 483 Vilna
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 28. november 2005
Punkt 1. Protokol:
Tre medlemmer har anklaget to an
dre medlemmer (heraf et bestyrel
sesmedlem) for et tyveri, som ikke
har fundet sted. De tre medlemmer
nægter at undskylde den uberettige
de anklage og blev indkaldt til dette
bestyrelsesmøde for at afgive forkla
ring. De tre medlemmer mødte ikke
op, der var heller ikke meldt afbud
trods skriftlig indkaldelse.
De vil blive indkaldt igen
Punkt 2. Beretning:
Havnemester Frank Sørensen er ble
vet fastansat efter et tilfredsstillende
forløb af prøveperioden.
Kredsens vedtægter skal ændres ef
ter ønske fra Sejlunionen og som føl
ge heraf blev der valgt 5 bestyrelses
medlemmer.
Tonny Pedersen repræsenterer SSD i
kredsbestyrelsen og han har påtaget
sig at være kredsungdomsleder i et
år.
Der er valg til Friluftsrådet grundet
den nye kommunestruktur. Kredsen
har indstillet Ib Ejlev som kandidat
til denne post og Jens Green som
suppleant i Københavns kommune.
Sejlunionens nye struktur er således,
at der skal vælges 5 hovedbestyrel
sesmedlemmer, en fra hver af de 5
regioner. Derudover skal der vælges
2 bestyrelsesmedlemmer direkte på
sejlunionens generalforsamling. For
region 5 (Østersøkredsen, Svane
møllekredsen og KDY) opstiller
Lektor Jimmy Harder, som bl.a. går
ind for at bedre unionens kommuni
kation og assistere klubber, som
presses på deres vand- og landarea
ler af byudviklingen.
Til valg på generalforsamlingen op
stiller flere klubber, bl.a. SSF, vor
kredsformand Ole Rasmussen. Ole
har siddet i unionens bestyrelse i 5
år og går ind for at styrke bredde
sektoren (tursejlads mv.)
De overskydende midler fra det
nedlagte "Flakfortets Driftsselskab
AMBA" er besluttet fordelt til de 4
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andelshavere i kredsen og SSF vil
bruge beløbet kr. 9.000,- til renove
ring af legepladsen.
Svend Malm vil evt. forære SSF sin
sejlbåd til brug for ældre medlem
mer uden båd, hvis en kreds af med
lemmer er interesseret.
Punkt 3. Havn og Plads:
Der vil blive strammet op omkring
reglerne om at både og grej skal
være mærket/betalt.
Tavlen med alle havnens pladser bli
ver flyttet fra havnekontoret til bestyrelseskontoret, og der arbejdes på
at lave en liste over bådnavne,
pladsnummer og medlemsnummer
til opsætning i mellemgangen.
En ny opmåling af havnepladserne
bliver indledt og der begyndes med
de ledige pladser.
Pladsmærker for 2006 vil ikke blive
udsendt og kan heller ikke udleveres
fra havnekontoret, men skal hentes
på kontoret mod forevisning af kvit
tering for betalt forsikring. I foråret
vil der blive åbnet for udlevering af
pladsmærker på et par lørdage, her
om mere i bladet.
Affaldssituationen i SSF bliver gen
nemgået så vi kan sikre at alle myn
dighedskrav bliver opfyldt.
Bøjerne er taget på land og de træn
ger til en større renovering evt. ud
skiftning.
Et medlem er kommet med et for
slag og tegning til en stor belyst in
formationstavle med låger, som skal
stå lige indenfor den store port.
Der bliver oprettet et specielt om
klædningsrum til pladsmanden, det
te er et lovkrav der skal opfyldes.
Der skal for Saltsøpavilionen findes
en ansvarlig person så bestyrelsen
ved hvem der kan rettes henvendel
se til i forbindelse med brug af huset
m.m.
Punkt 4. Klubhus:
De sidste reparationer efter kloakar
bejdet vil blive udført snarest.
Forberedelserne til vinterens

rengøring og eftersyn af huset er be
gyndt.
Punkt 5. Fester:
Julemanden til børnenes juletræ er
fundet.
Der er forslag om et Mester Jakel fo
restilling til fastelavn.
Af hensyn til økonomien og kunne
beholde den høje præmiestandard i
Bankospillet i januar ændres priser
ne til kr. 20.- for indgangsbilletten,
men prisen for en plade er uændret
kr. 5,-.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Vi har planlagt instruktørmøde fre
dag den 3. marts kl. 1900 for både in
struktører og vikarer.
Arbejdet på bådene planlægges.
Elevmødet bliver lørdag den 1. april
kl. 1000 til orientering om pligtarbej
de og sejlerdage.
Bjarne og Ras har leget abekatte og
sat ekstra presenninger op i skoleteltet for at modvirke at kondensvand
drypper ned i bådene.
Alle pladser i skolebådene er allere
de besat, der vil nu blive oprettet en
venteliste for de elever der ikke
umiddelbart er plads til.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Ungdommen holder pause til den
første mandag i februar.
Førerveekenden holdes den 4.-5. fe
bruar og turen går til en ødegård i
Sverige.
Vintertræningen begynder og fore
går i Hellerup.
Reparationen af Y 24 er i fuld gang
og forventes snart at vær i tip top
stand.
På et møde i DYK fremgik det, at der
bliver ændringer til bådenes mål
m.m.
En forespørgsel om SSF vil afholde
DM i Yngling og evt. Junior DM i
2006 foreligger og mulighederne vil
blive undersøgt.
Erstatningen for en knækket mast er
nu modtaget kr. 18373,73 og der er

nu ikke underskud i juniorafdelin
gen.
Et sponsorudvalg er blevet oprettet i
SSF og de er gået i gang med at op
rette samarbejde mellem sponsorer
og SSF, mest i forbindelse med kap
sejlads og ungdom.
Ungdomsafd. har afprøvet en ny
match 29 sejlbåd og fundet den ab
solut velsejlende og spændende og
båden har en fremtid for sig til kap
sejlads.
Samarbejdet med naboklubberne vil
blive intensiveret.
Punkt 8. kapsejlads:
Der planlægges omkring torsdagssejladserne.
Til januar deltager 4 fra SSF i et
kapsejladsseminar.
Lynetten vil sørge for en kapsejlads
koordinator.
Punkt 9. Motorbåde/Sikkerhed
Der indhentes nye tilbud på brand
materiel til havn og plads.
Der er stadig mange vagter der ikke
bliver taget, samtidig med at der har
været tyveri af brændstof og dunke
fra både.

U
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Havn & plads
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Pladsmærker
Pladsmærker for 2006 bliver ikke sendt ud sammen med giroindbetalings
kortet.
Pladsmærke for 2006 kan afhentes på kontoret mod forevisning af kvittering
for betalt kontingent, pladsleje og forsikring.
Der vil også blive åbent for udlevering af pladsmærker nogle lørdage, herom
oplyses nærmere på opslagstavlen, i bladet og hjemmesiden
Pladsmærket skal sidde på båden så det er umiddelbart synligt.
Havneudvalget vil opmåle de ledige pladser, inden uddelingen til foråret.
Desuden vil vi opmåle de pladser, hvor vi har kendskab til at bredden er for
kert registreret.

Huskat!
Hvis du ikke har fast plads i havnen, så skal du igen søge om havneplads i
2006, også hvis du har haft en låneplads i 2005.
Ansøgningsfristen er torsdag d. 28. februar.

OBS!

Punkt 11. Bladet og aktivitetska
lenderen:
Intet

Hvis du har fast plads i havnen, så skal du hurtigst muligt checke at dit
pladsnummer er korrekt anført på den opkrævning der udsendes i januar
2006.

Punkt 12. Eventuelt:
Websiten kræver opdatering. Ib
kontakter den afgående Webmaster
for at få den rigtige kode, så den nye
Webmaster kan komme i gang.

Pladsnummeret står på kajen ud for hver enkelt bådplads, og skulle du være i
tvivl så henvend dig til havneudvalget.

Næste møde er den 2. januar 2006
klokken 1830.
Mødet slut kl. 2220.
Ib Petersen
Formand

Poul Christensen
referent

Hvis der er fejl i vores registrering, skal du melde tilbage til havneudvalget
senest i februar 2006, da vi jo starter uddeling af nye pladser pr. 1. marts, og
så skal vi jo være sikre på at vi har en 100% rigtig registrering, når vi går i
gang med det.

Nattevagter
I lovene for Havnen § 21 står:
Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden 15. december til 15. marts uden bestyrel
sens tilladelse.
Tilladelse gives efter havneudvalgets anvisning og kun efter skriftlig, begrundet an
modning.
Undtagelsevis kan det i vinterperioden tillades, at medlemmer har yderligere et fartøj
henliggende i havnen på samme betingelser som vinteroplæggere.

Det betyder, at har man 2 fartøjer på SSF's område i vinterperioden, skal
man gå 4 nattevagter (2 for hver båd).

Havneudvalget
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Hvad man dog kan finde på nettet
Næste gang du skal have din båd på land, så se lige her.
Oprindelse ukendt.

Kender du historien bag denne episode, hører vi meget gerne om det.
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Sejlerskolen

Aktiviteter i SSF i 2006
29.
26.
3.
26.
1.

Jeg håber alle er kommet godt ind
i det nye år.
Bådene står fint og tørt i teltet og
venter på forår.
Takket være den nye vogn som
Levis har lavet til" Banditten "
kom den også ind i teltet. Med
hjælp fra havnemester, havnesjak,
frivillige og traktoren fik vi bakset
alle tre sejlbåde ind på plads i tel
tet, der er ikke meget plads til
overs, men det er jo rart at de står
i læ for vind og vejr indtil vi be
gynder med klargøring af bådene
først i april.
Bjarne og Ras har leget abekatte i
teltet og sat ekstra plastic op un
der loftet for at modvirke at kon
densvand drypper ned i bådene,
det virker SA godt, tusind tak til
alle.
Fredag den 3. marts kl. 1900 er der
møde for instrukrører og vikarer
Lørdag den 1. april kl. 1000 er der
møde for alle elever.
Jeg minder jer om det igen i febru
ar bladet.

6.
23.
30.
1.

12.
21.
29.
2.
10.

januar
februar
marts
marts
april
maj
juni
september
oktober
oktober
oktober
oktober
december
december

Bankospil
Fastelavn
Sejlerskolens instruktørmøde
Generalforsamling
Sejlerskolens elevmøde
Standerhejsning
Sankt Hans aften
Sejlerskolens prøve
Sejlerskolens prøve
Sejlerskolens afslutning
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Børnenes juletræ

Se også sundby Sejlforenings hjemmeside
www.sundby-sejlforening.dk

fra bestyrelsen

På snarlig gensyn Ulla.

-fra & til medlemmerne

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:

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

Cornelia Frank
Øresund Parkvej 1. 3. tv. 2300 S
Dan Jensen
Pallesvej 19. 2300 S
Sven Peter Malm
Skovvej 20. 9560 Hadsund
Hans Chr. Lindgård Nielsen
Wilkensvej 3.1. tv. 2000 F
Jimmy Julskov Schlie
Hillerødgade 27, st. th. 2200 N
Frank Sørensen
Korfuvej 11. 2300 S

Jeg ønsker hermed at sige besty
relse, Seniorklubben og venner i
SSF tak for blomster og deltagel
se ved min mand, Torben Olsens
bisættelse.
Else Olsen

Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

Returneres ved varig adresseændring

® POST)

B
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DANMARK

Magasinpost
ID nr. 02875

Når klubhuset åbner efter vinterdvalen er der

Bankospil
i

Sundby Sejlforening
Søndag den 29. januar 2006
kl. lå 00 starter vi festlighederne
Adgangsbilletten koster 20,-kr.
og købes ved indgangen.
Der bliver 8 gennemgående spil
plus 3 ekstra spil
med flotte præmier.
Alle plader koster kun 5,-kr. pr. stk.
Efter hvert spil trækker vi
en flot gevinst på adgangsbilletten.

Februar 2006

Nr. 2

65. Årgang

Lavvande i kanalen

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 59 41 30

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

Foreningens bestyrelse:
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li C.

Formand:
Ib Petersen
E-mail

<3.
32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

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

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

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
tp@kjehr.dk

Havneudvalg:
Johnny Pileborg

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

32 95 03 83

26 39 38 03

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

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:
Mette Byriel
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Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Forsidebilledet:
Fredag den 20. januar var det me
get lavvandet. For os der er vant
til at færdes ved Nordre mole er
det et absolut særsyn at se fast
grund udenfor molen, men det
var rigtig nok.
pc

Klar til sejlsæsonen 2006
Klubhuset er igen ble
vet åbnet efter at hånd
værkere og husudvalget, i hele januar
måned, har arbejdet
hårdt for at gøre alt
klart til den kommende
sæson.
Der er kommet nyt
gulvtæppe i Pejsestuen.
I Skipperstuen er der
lagt nyt linolium efter
at gulvet har været gra
vet op for at lægge en
ny kloakledning under
huset til køkkenet, også
i køkkenet har gulvet
været gravet op og klin
ker og fliser er igen lagt
pænt på plads, så alt nu
fungerer som det skal.
Herudover er malingen
nogen steder frisket op
og en gennemgående
hovedrengøring er ud
ført.
Huset er alså klar til
sejlsæsonen 2006 og det
blev åbnet med det tra
ditionelle bankospil for
fuldt hus. Alt i alt en
festlig dag for de man
ge medlemmer der var
til stede.
pc

Bordet bugnede med mange flotte gevindster
og sidegevindster til bankovinderne (øverst).
I pauserne mellem spillene blev der uddelt
gratis frugt (th)
Op og stå, ned og sidde. Ekstraspillene foregik
sådan at alle stod op i starten og nå man hav
de det råbte nummer satte man sig ned. Den
der sidst stod op havde vundet (nederst tv.)
Den store kurv, bankospillets hovedgevindst
modtages af vinderen (nederst th)

i
i
i
i
i
I
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Rejsebrev nr. 11

"Loup de Mer" med Hans og Else
i det sydfranske. 2005
Hans og Else sejlede i maj 2002 fra Sundby Sejlforening med kurs mod Middelhavet i det
gode skib"Loup de
Mer".Mange beretninger er det gennem årene blevet til, her er en beretning som just ikke
ligefrem dufter af de salte skumsprøjt-søsyge eller fantastiske sejladser med stjernerne
som vejvisere.
Hans og Else har planlagt vende hjem til september.

Aigues-Mortes og den danske forbindelse.
Det gode skib "Loup de Mer"

Vi har i flere omgange anløbet byen
Aigues - Mortes (betyder dødens
vand) der ligger et par sømil inde i
landet på den franske Middelhavs
kyst. Byen er omgivet af et stort og
velbevaret borganlæg, der har sin hi
storie helt tilbage til Korsriddernes
tid som udskibningssted for deres
erobring af Palæstina og Jerusalem.
"Tour de Constance" er navnet på
det vestre borgtårn der bevogtede
indsejlingen til byens havn, blev i
1685 af Solkongen Ludvig den 14.
indrettet til kvindefængsel. I tårnet
er bevaret en indhugning med ordet
Liberte 1787. og af de udstillede
gamle navnefortegnelser fremgår
det at fængslet er blevet brugt flittigt
i perioden 1685 til 1787 til et ganske
bestemt formål.
Nogle få af efternavnene virker med
deres fremmedartethed som vel
kendte danske trods deres franske
klang. Dalgas, Devantier, Herman,
Deleuran, Honoré, Dupont, Lefévre.
Min interesse for historie og ruiner
fik mig til at dykke ned i historien
og medførte efterfølgende en bil - og
togrejse på 190 km. ind i landet til
Cevennes og landsbyen "Mialet"
hvis eneste seværdighed er "Musée
Du Désert".(Ørkenmuseet)
Ørken skal dog tages med en gran
salt, navnet henviser til Protestan
ternes ørkenløse vandring gennem
en lang periode med religiøs under
trykkelse. I bibelsk betydning henvi
ser det til de 40 år som Hebræerne
tilbragte i ørkenen.
Mit besøg på museet i Mialet var et
must uden lige i forbindelse med
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min interesse for de danskklingende
franske efternavne i fangetårnet
Tour de Constance.
1500 årene var en tid med store om
væltninger i Europa for den særde
les magtfulde katolske kirke, der
blev styret med hård hånd af paver
ne i Rom.
Martin Luther (1443 - 1547) blev
symbolet på frigørelse fra den katol
ske kirkes eneret til at fortolke den
kristne ideologi Med ham fulgte en
række reformatorer i hele den mel
lemste og nordlige del af Europa, i
Danmark således Hans Tausen.
Fra Schweiz udbredte Jean
Calvin(1509 - 1564) ideerne om den
reformerte kirkes nøjsomhed og
spartanske levevis, som stod i
skærende misforhold til den katol
ske kirkes magt, pragt udsmykning,
messer og aflad.
Calvin grundlagde den franske re
formerte kirke i 1550 og fik fra star
ten stor tilslutning, især i de sydfran
ske provinser blandt adelen, borger
skabet og håndværkerne, det sam
me gjorde sig gældende i Paris.
I Frankrig havde der i en del år
været religionsfrihed, hovedsaligt
fordi de franske konger lå i strid
med Pavestaten og dens embeds
mænd om penge og kirkens efter
hånden store jordbesiddelser.

Huguenotterne (eds forbundene)
drev ind imellem politisk virksom
hed mod regeringsmagten og den
katolske kirke.
Kongemagten følte sig pludselig tru
et og i august 1572 indtraf
Bartholomæusnatten i Paris hvor tu
sindvis af Huguenotter blev dræbt,
forfølgelserne forsatte derefter i sto
re dele af Frankrig. I 1598 opnåede
de dog tilladelse til at virke i 20
franske byer.
Ludvig den 14 Solkongen (1638 1715) var næppe kommet på tronen
før han begyndte sin udryddelsespolitik godt hjulpet af den katolske
kardinal Richelieu..
Solkongens motiver skyldes at han
behøvede Pavens støtte i en række
udenrigspolitiske anliggender.
Målet var en fuldstændig undertryk
kelse af Huguenotterne og han be
gyndte med at fratage dem alle ret
tigheder og religiøse friheder. På or
dre fra kongen satte landets krigsmi
nister et antal rytterregimenter ind
også kaldet "Støvlemissionærerne"
der jævnede kirkerne med jorden
fordrev protestanterne fra deres
ejendomme. Præsterne blev tvunget
til at forlade landet.

Religionsfriheden betød at Calvin og
hans tilhængere oprettede kirker og
mødesteder overalt i Frankrig.
Latinen blev afskaffet og der prædi
kes på fransk hvilket var til at forstå.

11685 ophævede Solkongen alle pro
testanternes sidste rettigheder, her
efter var der kun omvendelse til den
rette katolske tro, døden eller fæng
sel. Det var samme år som kvinde
fængslet i Aigues - Mortes blev op
rettet, en af fangerne - Marie Durand
sad her fængslet i hele 38 år.

Calvinisterne der

5000 Huguenotter blev dømt til at

fik navnet

ro som galejslaver på Solkongens
skibe. Præster og prædikanter blev
henrettet. Herregårde og slotte blev
brændt og nedbrudt , mange af de
sydfranske ruiner stammer fra den
ne tid. I syd Frankrig udbrød der
oprør mellem 1702 - 1704 . således
holdt 3000 Huguenotter i Cevennes
25000 kongelige soldater i skak i et
forsøg på at genvinde den tabte reli
gionsfrihed.
Det lykkedes ca. 300.000 Huguenot
ter at flygte til Schweiz, Tyskland,
Holland, England, Amerika Syd
afrika og Danmark. 1 1787 fik de re
formerte alle deres frihedsrettighe
der tilbage.
Hermed kommer jeg til den danske
forbindelse i kvinde fængslet "Tour
de Constance i Aigues - Mortes.
I Le Musée Du Desert er Danmark
nævnt på en stor vægfrise over de
lande som modtog Huguenotterne.
Blandt de mange bevarede kirke
bøger og dokumenter finder man
enkelte af de fransk klingende dan
ske navne. Personalet var meget be
hjælpelig i den anledning, og frem
skaffer oven i købet en lille dansk
udgave af museets brochure der
bla. fortæller at det er lykkedes en
del protestanter at flygte til
Danmark.
Hjemme på et kort besøg i august
2005 var der lejlighed til at forsøge
at finde navne forbindelsen fra
fængslet i Aiguies - Mortes og mu
seet i Mialet, til Danmarks mulige
rolle som et nyt fædreland.

De indvandrende var ikke uformu
ende og dertil vel uddannede så de
havde kongemagtens bevågenhed i
København.
De må have opført sig eksemplarisk
for i 1719 gav nu Frederik den 4. til
ladelse til at et større antal
Huguenotter fortrinsvis landbruge
re måtte slå sig ned i Fredericia,
dyrke deres specielle form for den
protestantiske tro, bygge kirke, dri
ve en skole og oprette deres egen
fattigvæsen.

Kvindefængslet

Frederik den 4. der sammen med de
Københavnske borgere havde nyt
godt af Christian den 4.s import af
Hollandske - grøntsags dyrkere på
Amager, havde ingen betænkelig
hed ved at give Huguenotterne i
Frede-ricia næsten samme rettighe
der.
Bymuren omkring Agues-Mortes

Huguenotterne var flittige og dygti
ge og i forbindelse med deres tro
meget sparsommelige, dertil kom at
de indførte helt nye metoder i pro
duktionen af kartofler, asparges,
kål og grøntsager.
Frederik den 4. påbød dem at dyrke
tobak, som havde hans særlige in
teresse. Det må have været meget
vellykket for det blev en særdeles
indbringende forretning både for
dyrkerne og statsmagten, der sik
kert allerede den gang fik sin del af
kagen..

Overraskende nok og ikke ganske
ukendt var der virkelig en forbindel
se.

I 1849 vedtoges den danske grund
lov hvor religionsfriheden er et af
de afgørende punkter. Med vedta
gelsen forsvandt Huguenotternes
særrettigheder og de mange franskklingende danske efternavne flød
naturligt ind i det danske samfund.

I Danmark under Christian den 5. i
slutningen af 1600 årene fik hen ved
200 Huguenotter kvinder børn og
mænd tilladelse til at slå sig ned i
København.

Det var hvad der kom ud af en sejl
ads til Aigues - Mortes i det syd
franske med opdagelsen af nogle
dansk klingende navne i nogle
støvede gamle protokoller.

Christian den 5 var jo overbevist
protestant og hans dronning
Charlotte Amalie var døbt i den re
formerte tro i fyrstedømmet Hessen
- Kassel.

Ps. Navnet "Dødens vand"(Aigues
- Mortes) har ikke noget at gøre
med denne fortælling.

Chateau de Gicon ødelagt af Solkongen Ludvig
den 14 under religionskrigene.
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Hans Guldager
Kvindefængslet

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 brhandles med rustbeskyttelse
Priser exl. Moms
2-15 hk
675,-kr.
20-45 hk
880,-kr.
50-75 hk
1.175,-kr.
80 -125 hk
1.480,-kr

Johnson

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.

Dansk sejlunion afholder

Regelkursus i Sejlklubben
Lynetten

Reparationer med WEST
SYSTEM EPOXY
hvad kan jeg gøre selv.

over 4 mandage med start den 27/2 2006 kl 19.00
Kurset henvender sig til alle der er interesseret i en dybde
gående gennemgang af kapsejladsreglerne. Kurset er i hø j
grad lagt an på at sejlere skal få en grundigt viden om de reg
ler som anvendes på banen. Efter kurset vil du stå meget stær
kere på banen, når mærker skal rundes eller dommerne har
sat et mærkeligt flag.
Undervisningen udføres af Gunner Juul-Nyholm og Bo
Sørensen begge fra Sejlklubben Lynetten. For dem, der evt.
ønsker at gå videre i Dansk Sejlunions kapsejladsuddannelses
system er kurset obligatorisk og der er mødepligt alle 4 mødegange.
Kursusprisen er sat lavt, kr. 200 for alle 4 gange, dertil kom
mer kr. 100,- for kompendium. Kurset afholdes i Sejlklubben
Lynetten, Refshalevej 200,1432 København S. Spørgsmål ret
tes til regelkursus@lynetten.dk

Læs mere om kurset på
http://www.sejlsport.dk/swl6647.asp?KursusID=151, hvor
du også kan tilmelde dig.
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Det er med glæde, at Østersøkredsen kan invite
re sine medlemmer til foredrag om osmose- og
andre reparationer, som afholdes af Hans
Fokdal, som er fagmand på området.
Foredraget afholdes ONSDAG DEN 8. MARTS
2006 kl. 19-21 i Kastrup Tursejler Forenings klub
hus, Kastrup Havn.
Kør ned mod havnen, drej tv og tv igen (så man
kører tilbage mod Strandvejen, hvor der for en
den ligger et hvidt/gråt klubhus).
Kom, lyt og stil spørgsmål til Hans Fokdal, som
har mange gode fiduser til, hvordan man griber
reparationer an.
Med sejlerhilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen.

_

^

u

Havn & plads

Fundet på nettet hos
Dansk Sejlunion
www.sejlsport.dk

I sikker havn
I år bliver pladsmærket ikke frem
sendt sammen med giroindbetalingeskortet. Pladsmærket bliver, mod
forevisning af kvittering for betalt
kontingent/pladsleje og forsikring,
udleveret på kontoret torsdage i
kontortiden.
Dog hvis man betaler sit kontin
gent/ pladsleje og ansvarsforsikring
på kontoret, vil vi i formodentlig
have oplysninger om der er betalt.
Men tag for en sikkerheds skyld
kvitteringen med alligevel.
Desuden vil havneudvalget ekstra
ordinært have kontoret åben for
udlevering af pladsmærker:
tirsdag den 21. marts
tirsdag den 28. marts
kl. 1900-2000.
°g
søndag d. 19. marts
lørdag d. 25. marts
kl.ll00-1200

Pladsnummeret står på kajen ud
for hver enkelt bådplads, og skulle
du være i tvivl så henvend dig til
havneudvalget.
Hvis der er fejl i vores registrering,
skal du melde tilbage til havneud
valget senest i februar 2006, da vi jo
starter uddeling af nye pladser pr.
1. marts, og så skal vi jo være sikre
på at vi har en 100% rigtig registre
ring, når vi går i gang med det.

OBS
Hvis du har en fast el-installation i
dit skur, så skal den dels være lavet
i overensstemmelse med stærks
trømsreglementet, dels skal der en
ten være en EL-måler tilsluttet, el
ler også skal der betales en afgift på
500 Kr/år.
Under alle omstændigheder skal
foreningens kasserer informeres
om installationen. Elmåleren skal
aflæses hvert år, og forbruget skal
meldes til foreningens kasserer.

OBS
I lovene for Havnen §7 står:
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,-.
Desværre har vi set en del både der
ikke har gyldigt pladsmærke, så vi
vil i 2006 stramme op på at over
holde §7 i foreningens vedtægter.
Ligeledes vil kun fartøjer der er
sødygtige kunne få havneplads.

OBS!
Hvis du har fast plads i havnen, så
skal du hurtigst muligt checke at
dit pladsnummer er korrekt anført
på den opkrævning der er udsendt
i januar.

Hvis du i forbindelse med renove
ring af dit fartøj over en længere
periode, har lavet en fast el-installa
tion, eller anvender elektriske arbejdslamper og andet elektrisk ud
styr, ud over almindeligt hånd
værktøj, så skal der altid opsættes
måler. Det gælder specielt for far
tøjer der er inde i et arbejdstelt.

Dansk Sejlunion og Foreningen af
Lystbådehavne i Danmark (FLID)
har startet et projekt, der skal sæt
te fokus på sikkerheden i de dan
ske lystbådehavne. Korsør
Lystbådehavn er blevet valgt som
"pilothavn" og skal de næste to år
vise, hvordan danske lystbåde
havne kan gøres mere sikre.
Sammen med projektets øvrige
parter, som er Korsør Kommune,
Korsør Sejlklub, Codan og
Friluftsrådet skal der på Korsør
Lystbådehavn udvikles og ekspe
rimenteres med brand- og red
ningsudstyr, sikkerhedsplaner og
andre tiltag som kan forebygge
potentielle risici og ulykker.
Målet er, at projektet munder ud i
en række anbefalinger både til
havne og til sejlere indenfor områ
derne brand-, person- og forure
ningsulykker.
Projektet skydes officielt i gang af
Korsør Kommunes Borgmester
Flemming Erichsen ved et presse
møde den 24. januar 2006 kl. 14.00
i restauranten på Korsør
Lystbådehavn Sylowsvej 10, 4220
Korsør
Yderligere oplysninger vedr. pro
jektet og pressemøde fås ved hen
vendelse til:

OBS
Elektriske maskiner til 220 Volt,
skal altid være dobbeltisolerede.
Forlængerledninger skal være i en
stand, så de er egnede til udendørs
brug.
Det gælder både stik, montage og
ledningstype.

Projektleder Jesper Højenvang,
tlf.: 4345 4360,
e-mail: jesper@sejlsport.dk
Denne side er sidst redigeret af
Jesper C. Højenvang

Havneudvalget
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Danmarks Museum For Lystsejlads

har venligst lånt os denne artikel

Steve Sunde om bord på "Fri" i Seattle.

"Fri" an the road tværs over USA.

"Fri" på fransk visit i USA
En af dansk sejlsports mest vindende klassespidsgattere, S45 D14 "Fri",
er kommet hjem til Danmark efter 45 år på USAs vestkyst.
Den smukke båd "Fri*' blev bygget lige efter 2. verdens
krig i 1946 af den legendariske bådebygger K. Thomsen i
Kalundborg. "Fri" havde hjemmehavn i Sundby Sejlforening
på Amager i København. Ejerne den gang var Aage Sejrho
og Christian Jensen i SSF, og de var med rette frygtede på
kapsejladsbanerne, hvor de flot sagt vandt næsten alle de sej
ladser de deltog i inklusive Sjælland Rundt, som de vandt tre
gange, hvilket fremgår af kapsejladsresultaterne i det heden
gangne sejlsportsblad Sejl & Motor. Det fornemste resultat
var måske i flowejrssejladsen i 1947, hvor "Fri" kom først i
mål med en sejltid på 53 timer og 28 minutter, hvilket også
rakte til en overaltsejr på NL. Det skal dog retfærdigvis be
mærkes, at en 45 kvm spidsgatter den gang var en af de rig
tig store både, og der var ikke mange, der deltog i en så ud
marvende kapsejlads som Sjælland Rundt. Den anden båd i
mål var søsterbåden "Uha Uha" med Krag Hansen fra den
arrangerende klub, Helsingør
Amatør Sejlklub. "Uha Uha"
vandt i øvrigt Sjælland Rundt
året efter.
Langt senere i 1957 skri
ver Sejl & Motor, at det var
et imponerende syn at se 30
fartøjer i samlet flok lænse
forbi Kronborg og sydover.
"Fri" er konstrueret af
den navnkundige Aage Ut
zon, da han langt oppe i åre
ne for alvor slog igennem

som yachtkonstruktør, om end Utzon var den, der tog initi
ativet til at udvikle spidsgatterklassereglerne. 1926 reglen
skyldtes således primært Utzon. Netop undervandssskroget
på "Fri" var forbillede for den senere spidsgattede 50 kvm
havkrydser "Hunter" samt "Lene" spidsgatteren, der blev se
rieproduceret i mahogni og senere i glasfiber under navnet
Sagitta 30. Sidstnævnte blev mærkværdigvis ikke så hurtig
som den træbyggede "Lene", men Sagitta 30 blev bygget i
stort antal på Poul Cadovius' værft i Århus.
Men de gæve SSF-sejlere satte "Fri" til salg i slutningen
af 50'erne, og hun led dermed i 1959 samme skæbne som
de 1500 til 2000 andre smukke danske lystbåde i samme pe
riode, at blive eksporteret "over dammen" til de velstående
amerikanere, der ville have lystbåde fra "den gamle verden".
"Fri" kom til San Francisco bugten og fik det flatterende
navn "Numse", fordi den amerikanske ejer var så begejstret
for spidsgatterens smukke
hæk - læs bagende - og
"Numse" er da et sødt dansk
ord, men navnet var nok al
drig valgt af en dansker.
"Numse" var så uheldig at
synke, men selv om hun blev
hævet, ødelagde det apteringen, som derfor ikke mere er
original.
I 1979 kom "Numse"
til Seattle. Ejeren Steve Sunde
var historisk interesseret og
"Fri" i Snekkersten Havn.
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Valdemars Slot, Slotsalleen 100, Troense - 5700 Svendborg
www.lystsejlads.dk

Utzons linier fornægter sig ikke i det smukke undervandsskrog.

T** * €

fandt frem til bådens glorværdige fortid og det rigtige navn
"Fri". Dermed slap "Fri" for at hedde "Numse", men man
har jo altid hævdet, at det betyder ulykke at omdøbe et skib,
og det var måske derfor, at "Numse" sank!
Steve Sunde fik kontakt med DFÆUs lokalafdeling i Kø
benhavn, Kjøbenhavnske Træsejlere, som Henrik Effersøe er
formand for, og det resulterede i en rejse for Steve til Dan
mark og København i 2001, hvor han fik sejlture på Øre
sund i "Fri"s søsterbåd "Kiva" og "Ursa", 45 kvm Berg samt
EfFersøes 38 kvm MSJ Hansen "Bel Ami" på de traditions
rige torsdagskapsejladser for træbåde nord for Svanemøllehavnen og rundt om Middelgrunden.
Steve Sunde lovede højtideligt over en Gammel Dansk,
at når han ville sælge "Fri", så ville han gøre alt for, at hun
kom tilbage til Danmark.
I 2004 under endnu et besøg hos Effersøe ville Steve
indfri sit løfte, og Peter Bruun var meget interesseret i "Fri",
en af Utzons mest vellykkede og vindende både.
Peter Bruun behøver vist ikke nærmere præsentation, om
end alle hans konstruktioner har været i glasfiber, og det er
jo netop Utzons linier, Peter har videreført i Spækhuggeren i
de år, Peter "stod i lære" hos mesteren Utzon i Hellebæk, så
det måtte være ultimativt at erhverve mesterstykket.
Det er ikke gratis at fa transporteret en fin klassisk spids
gatter fra Seattle på USA's vestkyst hjem til Danmark, men
Peter Bruun og Steve Sunde kom økonomisk overens, og
hjemturen foregik på lastvogn tværs over USA og med skib
til Bremerhaven for atter at komme over land til Snekker
sten Havn på Øresund, "Fri"s fremtidige base.

*ren „Fri
klar til at gå på krydset.

FRI
45 O: rnfr,
1946.

Kicmespidsgatter, bygget

BLYKØL,

elegant Kahyt, 4

Køjer, k o m p l e t U d s t y r , tcwndt Kapsejler.

Kr. 19.000.
P. SCHLUTTER
løqirergoae 9
C 14575
Øbro 7515

Den lange tur ude af vandet havde tørret godt på den
gamle dame, så frem for at sætte "Fri" af på land og gå i
gang med restaureringen, blev hun søsat for at "sætte sig".
Det originale oregon plankedæk var utæt og blev afmon
teret, mens "Fri" lå i vandet, og siden er også kahytten af
monteret og båden kommet på land.
Det er Peter Bruuns plan at have "Fri" sejlklar til sæso
nen 2006, og det er om noget en opgave selv for en gammel
bådebygger - men det ville være spændende, hvis "Fri" kun
ne dyste mod de andre Kjøbenhavnske Træsejlere i sit
tresindstyvende år, og se om Peter Bruun kan gøre det lige så
godt som Sejrbo & Jensen fra SSE Henrik Effersøe er så
tændt, at han har lovet at opruste "Bel Ami"» som t parantes
bemærket ligeledes er bygget af Thomsen i Kalundborg, og
give Peter kamp til stregen med en ny genua til "Fri"s 60 års
jubilæum.

Referat af

bestyrelsesmøde
tirsdag den 29. november 2005
Tre medlemmer var indkaldt for at afgive forklaring om en uberettiget tyverianklage. Medlemmerne kunne ikke ved
kende sig anklagen, som var udfærdiget af 3.part uden de havde godkendt indholdet. Bestyrelsen tog deres forklaring
til efterretning og sagen betragtes som afsluttet.
Mødet slut kl. 1915
referent
Finn Hendil

Formand
Ib Petersen

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 2. januar 2006
Afbud fra Finn Hendil
Kassereren fremlagde budgetsam
menligningen for hele 2005. Der
mangler stadig flere poster, men
regnskabet forventes færdig snart,
og der er aftalt revision den 14. janu
ar.
Den store afvigelse fra budgettet un
der "Havn og Plads" stammer ho
vedsageligt fra el-arbejdet på moler
ne, den ekstra udgravning af havnen
og udgifter til lønninger i forbindel
se med ansættelsen af en ny havne
mester.
Indtægterne har været større end
forventet på grund af mange nye
medlemmer.
Når alle tal er indløbet, forventes år
sregnskabet at ende med et under
skud på ca. kr. 30.000, hvilket er bed
re end forventet og i en acceptabel
størrelsesorden i forhold til budgettet.
Punkt 1, Protokol:
Der blev diskuteret et skriftligt for
slag vedrørende SSF's fremtid, som
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var fremsat af medlem nr. 891 Poul
Christensen.
Forslaget, der forudsætter, at SSF
har lejekontrakt på området efter
2010, er et forslag til placering af en
ekstra midterbro i Søndre bassin.
Begrundelsen for dette forslag er, at
SSF således vil kunne tilbyde flere
betalende pladser og samtidig opnå
flere brede pladser end tilfældet er i
dag. På baggrund af det nuværende
prisniveau, skønnes det, at SSF der
med kan opnå en bedre økonomi.
Såvel bestyrelsen som forslagsstille
ren var enige om, at forslaget vil
kræve en stor investering, og en vi
dere behandling af forslaget må af
vente den forventede forlængelse af
lejekontrakten. Det blev aftalt, at for
slaget vil blive offentliggjort i bladet,
så medlemmerne får mulighed for at
orientere sig om det, inden det even
tuelt forelægges generalforsamlin
gen som et forslag.
Bestyrelsen drøftede herefter udsig
ten til lejekontraktens forlængelse.
Uopsigeligheden af lejekontrakten

udløber den 31.12.2010, altså om fem
år. Kommunens planer for området
(offentlig stiforbindelse mv.) og øn
sker fra områdets brugere, herunder
SSF, bliver forelagt borgerrepræsen
tationen denne i måned, og en af
gørelse forventes i foråret 2006.
Herefter forventes forhandlingerne
om forlængelse af lejekontrakten at
falde på plads. Det kan oplyses, at
SSF's område er udlagt som fritid
sområde.
Det blev foreslået, at der lægges et
link på SSF's hjemmside til
"Prøvestenen" til brug for medlem
mer eller andre, der søger bådplads.
Der vil også blive lagt et link til
hjemmesiden for Det maritime
Ungdomshus.
Flemming opfordrede til, at forenin
gen åbner sig mere ud mod omver
denen, så SSF kan blive opfattet som
en positiv faktor i lokalområdet.
Reklame vil også være godt for
sponsorerne.
Det nye skilt på lågen blev rost for

udseende og ordlyd.
Punkt 2, Beretning:
Amager Strandpark ønsker at etable
re en dykkerbane 50m fra vort kap
sejladsområde. SSF har sammen
Kastrup Sejlklub gennem Dansk Sejl
union afvist planen overfor Søfarts
styrelsen, fordi kapsejladsområdet
ikke kan flyttes yderligere, og fordi
sikkerhedsafstanden til dykkerba
nen ville blive så lille, at der er risi
ko for ulykker.
Dansk Sejlunion har derfor anmodet
Søfartsstyrelsen om at forhandle en
anden placering af dykkerbanen.
Punkt 3, Havn og Plads:
Flemming vil i den nærmeste frem
tid holde møde med havnesjakket
med det formål at få fremstillet en
årsplan for arbejdet på havnen. Ved
hjælp af oplysninger, som indsamles
fra de enkelte medlemmer af havne
sjakket, vil der så blive fremstillet en
mappe, hvor man vil kunne læse sig
til, hvornår og hvor de enkelte opga
ver skal udføres hvert år.
Den 5. dec. 05 blev arbejdet ved olie
standeren godkendt af myndighe
derne.
Samarbejdet mellem havneudvalgets
medlemmer fungerer godt og gør
det nemt at skabe overblik.
Der blev stillet flere spørgsmål til ar
bejdsgangen på pladsen, og næstfor
manden gav fyldestgørende svar på
disse.
Det blev oplyst, at der laves en job
beskrivelse til havnemesteren, og at
næstformanden holder møde med
ham hver anden uge.
Problemet med den forudsete man
gel på cykelparkeringsmuligheder
tages op på førstkommende møde,
og Mogens Fuglsang kommer med
et skitseforslag.
Det blev foreslået at opsætte en kas
se i forbindelse med oplysningstav
len. Heri kan medlemmer og gæster
så lægge forslag til, hvordan forhol
dene på havnen kan gøres bedre.
Det blev besluttet, at opsætte en lille
tavle på flagmasten, hvor årsagen til
flagningen kan læses. Havnesjakket
sørger for udførelsen.
Der laves nye id-kort til personalet
på havnen (tre personer), da disse
skal kunne identificere sig.

Punkt 4, Klubhus:
Arbejdet går efter planen. Der sker
ændringer i køkkenet efter krav fra
arbejdstilsynet. Fx hæves gulvet i ølkælderen.
Der lægges nyt gulvtæppe i pejsesa
len og nyt linoleum i skipperstuen.
Automattelefonen flyttes udendørs
og opsættes ved havnekontoret.
Punkt 5, Fester og Arrangementer:
Hanne holder møde med bankoudvalget den 16. januar klokken 1900.
Fastelavn er stadig i støbeskeen.
Julemanden til gerne medvirke til ju
lefesten i 2006.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Den 3. marts mødes instruktørerne
for at planlægge den kommende
sæson. Der vil blive undervist i prakisk sejlads på ugens første 4 dage
fra april til oktober.
Der undervises i motorbåd og i tre
sejlbåde. Der er kun få ledige plad
ser.
Sejlerskolen træffes på kontoret tors
dage mellem klokken 1900 og 2030,
hvor man kan tilmelde sig. Man kan
også bruge blanketten i bladet.
Sidste tilmeldingsfrist er 1. marts.
Punkt 7, Ungdom og Joller,
Det maritime Ungdomshus (DmU):
Der arbejdes fortsat på at istandsæt
te bådene.
SSF's lokale i DmU vil blive indrettet
med borde, stole, pc'ere osv i samar
bejde med DmU.
Der er ikke mere sejladstræning i
vintersæsonen.
Broen er taget ind af DmU.
Punkt 8, Kapsejlads:
Fire medlemmer fra kapsejladsud
valget deltager i kapsejladsmødet
den 21. og 22. januar i Odense. Her
tages de seneste opdateringer af
kapsejladsreglerne m.m. op.
SSF har holdt møde med Dragør og
KS om gentagelsen af Amager Cup.
SSF vil deltage i de fælles torsdagsmatcher, men ikke på fuld basis.
Mogens laver aftalerne om omfanget
med KS.
Lynetten holder i uge 4 et regelkur
sus for almindelige sejlere og skolechefen oplyste, at hun vil deltage.
Punkt 9, Motorbåde og Sikkerhed:
Udvalget påtænker nogle initiativer

til foråret for at få gang i motorbådssejlerne.
Fisketurene afholdes i fremtiden i
maj og oktober.
På forslag fra nogle medlemmer an
gående sikkerhedsstigerne i havnen,
vil disse blive malet op. Hammeren
ud for de enkelte stiger vil også blive
malet, så det bliver synligt fra land,
hvor stigen er. Placeringen af stiger
ne skal markeres på skiltene med
havneoversigten.
Punkt 10, Bladet og
aktivitetskalenderen:
Redaktøren efterlyser stadig stof fra
medlemmerne. Alle kan bidrage
med stof af relevans for bladet.
Flemming foreslog, at man kunne
genopfriske søvejsreglerne i bladet
ved at lave en slags konkurrence fx i
form af en quiz.
Redaktøren oplyste, at alle reklamer,
også dem i farver, afregnes efter
sort/hvid priser.
Arne påtog sig at finde en bogbin
der, der kan indbinde de sidste 12
årgange af SSF-bladet.
Generalforsamlingen den 26. marts
varsles nu.
Punkt 11, eventuelt:
Mødet sluttede klokken 2205.
Næste møde er den 30. januar klok
ken 1830.
Ib Petersen
Formand
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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GENERALFORSAMLING
FORÅR 2005

Søndag den 26. marts
kl. 9°°
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
Hanne Rosa Nielsen
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 26. februar 2006 kl. 900
Bestyrelsen

Flere bådpladser i SSF

Alting bliver dyrere, det gælder
både strøm, vand, vandafled
ningsafgift, affaldshåntering, ved
ligeholdelse af havn, plads og byg
ninger, og ikke at forglemme mil
jøet, som efterhånden er blevet en
bekostelig affære. Vi må nok også
se i øjnene, at vi må forvente en
huslejestigning når forlængelsen
af foreningens lejekontrakt er for
handlet færdig.
Det kan blive nødvendigt at hæve
kontingent og pladsleje, for at
modstå de stadig stigende udgif
ter, men vi kan også prøve at se på
andre muligheder.
En mulighed kan være at oprette
flere pladser i SSFs havn, forslaget
som billedet viser kan give ca. 70
pladser mere end vi har i dag og
dermed en forøget indtægt, der
kan modsvare en del udgiftstig
ninger.
Samtidig kan vi nedbringe venteli
sten, også med brede pladser.
Noget at tænke over?
Medlem 891 Poul Christensen
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Snuppetifarten
Politiken
13.1.2006

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra

FAKTA

VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA

Frie sejlere

også opmaling & montering

• I mange havne kræves
det, at man er med i en
sejlklub, hvis man vil have
en parkeringsplads til sin
båd. Det foreningskrav skal
nu undersøges efter dom
men mod fagforeningstvang onsdag, oplyser
Foreningen af Lystbåde
havne i Danmark. (Ritzau)

I Politiken kunne man den 13.1.06
læse følgende lille artikel.
Om artiklen siger FLID:
Vedr. foreningstvang
Ritzau har desværre fået noget
galt i halsen. FLID vil ikke under

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk
søge dette forhold, blot drøfte sagen
på kommende bestyrelsesmøde for
at vurdere om og i givet fald hvilke
konsekvenser den evt. kan få - så der
er ingen problemer.
Hvis der viser sig at være problemer

vil det sandsynligvis kun være i de
kommunale havne.
Med venlig hilsen
Foreningen af Lystbådehavne I
Danmark

Aldersfordeling i Sundby Sejlforening
1999 - 2006 Januar

300 -

1-9

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

90-

• 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006
Gennemsnitsalderen for medlemmer i Sundby Sejlforenig januar 2006 er

43,25 år
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Sejlerskolen

-fra & til medlemmerne
Nu skal vi til at tænke på den nye sæson, der er få ledige pladser tilbage,
men en venteliste kan komme på tale, frafald er der altid, mange har jo
meldt sig til i august, september 2005.
Kom ned på kontoret Torsdage mellem 19 00 og 2030 for tilmelding eller brug
blanketten i bladet. Sidste frist er 1 marts.
Man skal have dueligheds bevis for at få plads i SSF.Vi kan tilbyde under
visning i motorbåd, to spækhuggere og en gaffelrigget kragejolle
Kik på vores nye hjemmeside
Vi starter med instruktørmøde for at tilrettelægge arbejdet på bådene, som
starter først i april, aktivitetslisten skal vi også arangere.
Instruktør møde er 3 marts kl. 19 00
Elev møde er 1 april kl. 10 00

En hjertelig tak
for venlig deltagelse samt
de mange blomster
ved min fars begravelse

Arne Kourings
begravelse torsdag
den 22. december 2005
Karina Kouring Elliott

Hilsen Ulla
Jeg vil takke alle for den varme
og venlighed vi blev mødt med
ved min fars bisættelse.

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 uge
dag 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 kopiere denne tilmelding eller hente
en i mellemgangen i klubhuset.
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr.
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt.

Med venlig hilsen
Lotte Woltemaht

Sejlerskolen 2006
Medlemsnummer:
Navn:

Fødselsdag + år:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer/by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Har du deltaget før? Ja

Nej

Nej

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

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Alternativ dag?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Deltagelse på sejlerskolen er på egen regning og risiko. Det er op til den enkelte elev selv at tegne relevant forsikring.

Underskrift og dato
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Sejlerskolen
Så starter vi sæson 2005
På SSF's sejlerskole kan du tage
duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

Duelighedsprøven består af en praktisk
prøve og en teoretisk prøve og du skal
have bestået begge prøver for at få udle
veret duelighedsbeviset (det blå kort).
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.

På SSF's sejlerskole er det en del af un
dervisningen, at du deltager ved det prak
tiske arbejde med klargøring, tilrigning
og afrigning af skolebådene.
Forberedelse til den teoretiske delprøve foregår som aften
undervisning i vinterhalvåret og afsluttes med eksamen sidst i marts.
Sidste frist for tilmelding til sommerens praktiske
sejladsr er:

onsdag den den 1. marts,
tilmeldingsblanketter findes i mellemgangen
ved kontoret, eller vi træffes i kontorets
åbningstid torsdage kl. 1900- 2030

Husk, der er lærermøde
fredag den 4. marts kl. 1900.

Aktiviteter i
SSF i 2006
26. februar
Fastelavn
3. marts
Sejlerskolens instruktørmøde
26. marts
Generalforsamling
1. april
Sejlerskolens elevmøde
6. maj
Standerhejsning
23. juni
Sankt Hans aften
30. september
Sejlerskolens prøve
1. oktober
Sejlerskolens prøve
12. oktober
Sejlerskolens afslutning
21. oktober
Afriggergilde
29. oktober
Generalforsamling
2. december
Julefrokost
10. december
Børnenes juletræ

Derefter har vi introduktionsmøde med alle eleverne

lørdag den 1. april kl. 1000
i pejsestuen, her fordeles eleverne på bådene.
Klargøring af bådene begynder

mandag den 3. 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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Afsender

Returneres ved varig adresseændring

Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

FTP POST;
|>n
Kl

DANMARK

Stor fastelavnsfest i SSF
søndag den 26. februar
Tøndeslagningen starter kl. 12
så kom i god tid.
Tønder til små børn, store børn,
damer og herrer
Præmie til bundkonge, kattekonge,
kattedronning

samt sjovest og fineste udklædning
Efter tøndeslagning vil der blive underholdende
overraskelser til børn og barnlige sjæle.
Husk at der er rygeforbud i Pejsestuen og
salen fra kl. 11 til festen slutter.

Marts 2006

65. 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 59 41 30

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

W
32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

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

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

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
tp@kjehr.dk

Havneudvalg:
Johnny Pileborg

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

32 95 03 83

26 39 38 03

32 58 09 16

Bladet har
fået en ny
trykker.
Ikke fordi
vi var util
freds med
den gam
le tryk
ker, som
vi har
haft et
rigtig
godt samarbejde med
gennem mange år, men fordi nye
re trykkemetoder som større tryk
kerier kan investere i, gør, at vi nu
kan få trykt bladet til en langt bil
ligere pris end hidtil og som ekstra
gevinst kan vi nu få farver på alle
sider uden merpris. Det nye tryk
keri adresserer også bladene væ
sentlig hurtigere end postvæsenet
hidtil har gjort det.
Det betyder at den samlede pro
duktionstid fra bladet bliver sendt
til trykkeren og bladet er ude hos
medlemmerne er væsentlig korte
re end tidligere.
Vi har derfor valgt at benytte disse
fordele til gavn for en bedre servi
ce for medlemmerne.
Ved at rykke bladets udsendelse
til at være først i måneden kan vi
få mange flere af de faste nyheder
med i bladet, som f.eks. bestyrel
sesreferater, medens de endnu er
nye, samtidig er deadline blevetmeget kortere, fremtidig deadline
er nu "den sidste mandag i måne
den før udgivelsen".
pc

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

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:
Mette Byriel
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Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Forsidebilledet:
Foreningens gamle anduvningsbøje er taget på land for sidste
gang. Med de nye moler, der er
bygget helt ude ved det åbne
vand, er der ikke mere brug for en
anduvningsbøj.
Det har i mange år været lige net
op den bøje vi altid sejlede efter.
Først gastanken og badeanstalten
og derimellem lå bøjen der viste
at vi nu var helt hjemme.
Måske skulle vi være lidt nostalgi
ske og stille bøjen op på land som
et vartegn for SSF, ligesom anke
ret midt i indkørslen
pc

Denne artikel er hentet fra Dansk Sejlunions hjemmeside og
redigeret af Jesper C. Højenvang

www.sejlsport.dk
Her kan du læse mere om projekt: I sikker havn.

I 5IKK6R HAVN
Baggrund for projektet: I sikker havn

Fakta

At være lystsejler er som regel forbundet med glæde og
gode oplevelser. Desværre opstår der hvert år brande i
lystbåde, folk drukner eller kommer til skade i vores lys
tbådehavne, og havnebassinet og havneareal forurenes
f.eks. med brændstof og olie. Mange af disse ulykker og
uheld kunne have været undgået. Menneskeliv kunne
være reddet og materielle og naturmæssige skader kun
ne have været undgået med de rette forebyggende og af
hjælpende foranstaltninger.

• Der er i perioden 2001-2005 druknet 8 personer i dan
ske havne.

I dag eksisterer der ikke retningslinjer for hvilket sikker
heds-/ redningsudstyr og forureningsbekæmpelsesudstyr, der skal forefindes på en lystbådehavn. Både
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og
Dansk Sejlunion modtager jævnligt forespørgsler fra sej
lere og havne om disse spørgsmål, f.eks. om og i givet
fald, hvor mange redningsstiger en given lystbådehavn
bør udstyres med? Dansk Sejlunion og FLID ønsker at
kunne give velbegrundede svar på sådanne forespørg
sler.
På denne baggrund har Dansk Sejlunion og FLID taget
initiativ til et projekt om sikkerheden i de danske lystbå
dehavne. Projektet løber over en 2-årig periode og vil bli
ve udført i samarbejde med Korsør Sejlklub, Korsør
Kommune, Codan Forsikring og Friluftsrådet. Korsør
Lystbådehavn skal i projektperioden fungere som demonstrationshavn, hvor ideer og forslag til forebyggen
de tiltag afprøves og iværksættes.
Projektet vil konkret tage sigte på at forebygge og afhjæl
pe ulykker på lystbådehavne og i lystbåde relateret til
forurening, brand og personskader herunder drukneu
lykker.
Projektet har to overordnede målgrupper; havnen og sej
leren. I havnen handler det om
havnefogden, havnens bestyrelse, eventuelle assistenter,
sejlklubben, benzin-selskabet og kommunen. For sejlermålgruppen handler det om gæste-sejleren, fastliggeren
og deres børn. Resultater og løsninger fra demonstrationshavnen, herunder anvisninger, procedurer, retnings
linjer m.m. kommunikeres løbende til øvrige lystbåde
havne og sejlere i Danmark.

• I samme tidsperiode er 3 personer derudover omkom
met som følge af brand i både.
• Der har perioden 2000-2004 været i alt ca. 100 brænde
på lystbådehavne.
• I Korsør Lystbådehavn alene, er der gennem tiden om
kommet to personer, en som følge af brand i en båd, en
ved drukneulykke. Derudover er en sejler fra Korsør
druknet i en nabohavn. Endelig brændte der forrige år
tre både, hvoraf en sank og medførte forurening af
havnebassinet.
• Der findes i dag inden regler for sikkerhedsudstyr i ly
stbådehavne.
• Dansk Sejlunion og FLID får løbende henvendelser fra
havne, myndigheder, havnekonstruktører o. lign., der
gerne vil have anvisninger på, hvilket og hvor meget
sikkerhedsudstyr, der bør være i en lystbådehavn.
• De hyppigste brandårsager i både er i relation til moto
rer, elinstallationer og kogeapparater.
• En brand i en lystbåd udvikler sig eksplosionsagtig og
kræver stor indsats at bekæmpe.
• Dansk Sejlunion og FLID får henvendelser fra både sej
lere og havne om risikoadfærd og "lige ved" ulykker.
• Der er generelt meget lidt fokus på at forebygge brand
og personulykker i lystbådehavnene. Der mangler vi
den, værktøjer og anvisninger på hvordan ulykker dels
kan forebygges og dels afhjælpes hvis det går galt.
• Det er Dansk Sejlunions og FLIDs opfattelse at en stor
del af de ulykker der finder sted, kan undgås eller mi
nimeres med de rette forebyggende og afhjælpende til
tag.
• Projektet er planlagt til at løbe i 2 år.
• Det samlede budget er på godt 330.000 kr.
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Stort og småt fra havneudvalget
Der bliver oprettet nye affaldsstationer rundt
på pladsen, disse stationer vil indholde :

rundt på pladsen, og for at medlemmer kan holde sikkert
mens de feriere.

3-4 beholdere til dagrenovationslignende affald.
1-2 beholdere til dåser (blå spændelågsfade).
1 kasse til flasker og glas

Arbejds weekend lørdag den 27. Juni.

Det er nødvendigt at affaldssortere, ifølge Blå Flag krite
rier, og for at opnå en økonomisk besparelse på affaldsaf
gifter.

Igen i år er der mulighed for at gøre lidt gavn i vor havn,
så hvis du/vil være med til at gentage succesen fra sidste
år, kan vi få ryddet op i krinkelkrogene og samtidig få
noget hygge og samvær.
Der vil som sidste år være forfriskninger undervejs.

Der vil blive opstillet en aviscontainer og en papcontainer
ved havnekontoret.
2. Placering af stationerne.
Nordre mole:
ved start af mole/ dieseltank vil indeholde
2 stativer til dagrenovation.
Toilet ved røgpladsen vil indeholde
4 stativer til dagrenovation
2 spændelågsfade til dåser
1 kasse til flasker.
Ved havnekontor hvor den store container står:
2 dagrenovation
1 aviscontainer
1 fad til dåser
1 stor kasse til flasker.
Søndre mole:
På siden af masteskur ved start af molesti
4 dagrenovation
2 fad til dåser
1 kasse til flasker
(*1 tønde til maleraffald.)
Udover affaldsstationerne vil der ved siden af spillet bli
ve placeret (*3.tønder til maleraffald )
(*) Det markeret er kun i klargøringssæson medio April
til ca 1. juni.
Der vil blive sat skilte op ud for hver affaldstype på af
faldsstationerne så ingen er i tvivl hvor det forskellige af
fald skal anbringes.

Ny sommerparkering til ferie/langturssejlere.
Parkeringen vil blive placeret på pladsen syd for restau
ranten og nord for beddingen.
De medlemmer der har vinterplads i pågældende områ
de skal flytte deres stativer så snart de er kommet i van
det.
Havnemesteren skal kontaktes for midlertidig placering
af stativer.
Dette er for at undgå uhensigtsmæssige parkeringer
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Havnemesteren vil være tilstede og vil uddele div. reme
dier til arbejdet samt være behjælpelig med maskiner og
lign.
Der vil blive lavet en liste over hvad der skal laves som
bliver uddelt på selve dagen.
Alle friske hænder vil blive budt velkommen, (og er der
nogen som kan bage så er der også noget godt til kaffen)
Vi møder kl 1000 i skipperstuen- vel mødt

Havnemesteren
Vi er i øjeblikket ved at forbedre forholdene i vores mil
jøskur, således det bliver lettere overskueligt og nemmere
at komme af med sit miljøfarlige affald, såsom ordentlig
skiltning og lysforhold.
Problemerne med højden på spildolietanken vil vi prøve
og reducere samt forbedre rampen man står på, så det
bliver mere sikkert at tømme sit spildolie, og derved re
ducere oliespild.
Der vil ligeledes blive monteret ovenlysvindue så man
bedre kan orientere sig og undgå forkert placering af af
fald.
Finn Hendil fra havneudvalget og havnemester Frank
har været på studietur til Kalvehave havn(Miljøhavn un
der Blå Flag).
På baggrund af skærpede kriterier fra Blå Flag var vi ne
de og høre om deres erfaringer med miljøstyring af hav
nen, og se på deres løsninger om f,eks, affaldshåndtering
og håndtering af miljøfarlige affald.
Det var interessant og gav stof til mulige løsninger på op
fyldelsen af Blå Flag kriterier i SSF og samtidig en indsigt
i, hvad der har været af økonomiske besparelser og for
dele.
På baggrund af fastliggere og kapacitet, er der stor sam
menlignings grundlag mellem SSF og Kalvehave.

Beskæring af træer langs skurrækken på nor
dre mole.
Vores gartner Allan har i løbet af de sidste par måneder

Stort og småt fra havneudvalget
beskåret den række træer, som står mellem skurrækken
og gangstien på nordre mole.
Træerne er blevet beskåret fordi de har givet problemer
for de skure der står bagved i skyggen. Der har været råd
og svamp problemer og løsning på dette er at skabe luft
omkring skurene.
Trærækken er ikke fældet, men kun kraftigt beskåret, og
derfor vil der komme en pæn grøn bevoksning hele ve
jen, men i et omfang der er til for Allan at styre, så det ik
ke skader skurerne.

Nyt skilt ved indgangen.
Som i vil se når i kommer på havnen, har vi udskiftet det
gamle skilt. På det nye skilt byder vi alle også ikke med
lemmer velkommen.
Vi gør opmærksomt på, at vi er en privat havn med of
fentlig adgang i dagtimerne. Dette skal fortolkes sådan, at
alle som opfører sig ordentligt har adgang på havnens
område, i det tidsrum fra havnemesteren åbner ca. kl. 800
til solnedgang ( Kl. 2000). I denne periode skal døren
hvorpå skiltet er monteret stå åben, hvis porten ikke er
åben.
Kommunen har ønsket at vores hegn skal ned, men afta
len er blevet at der skal være offentlig adgang til havnen i

dagtimerne.

Så husk!
kommer du på havnen, og der står folk i det vi define
rer som dagtimerne, og ikke kan komme ind, fordi
døren ved en fejl er blevet lukket,skal du med et smil
sige "velkommen til SSF" og åbne døren for dem.
Og ikke som tidligere anvendt praksis spørge om de er
medlemmer, før du lukker op.

Efterlysning
Vi søger et par medlemmer, der kunne tænke sig at dan
ne vores nye malerteam.
Har du lyst til at indgå i det team af frivillige, som vedli
geholder bygninger og havne området, vil vi gerne høre
fra dig.
Vi kan også tilbyde dig hele det sociale samvær ,det er at
møde, snakke og arbejde sammen med andre folk, som
har samme fritids interesse som dig.
Kom og vær med.
Du kan kontakte Havnemester " Frank" hvis du har
spørgsmål eller gerne vil være med.
Hilsen Havneudvalget

AW' / / • /
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GENERALFORSAMLING
FORÅR 2006
Søndag den 26. 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 (Modtager ikke genvalg)
Skolechef
Ulla Helium
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim P. Andersen
Havneudvalgsmedlem
Finn Hendil (Modtager ikke genvalg)
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen
Suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Karl Thorup
1 revisor
Brian Frisendahl
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Gæstetaler til generalforsamlingen
Skærpede miljøkrav og kriterier for Blå Flag kræver større og bedre affaldssortering.
Fremover skal bl.a. elektronik, dåser, flasker og aviser/papir frasorteres og afleveres adskilt.
Vi har inviteret miljøkonsulent Allan Petersen for vort renovationsfirma til at komme på generalforsamlingen og orientere om de
skærpede krav og besparelser ved korrekt affaldssortering.

Lovændringsforslag
Forslag fra bestyrelsen

Sådan står der nu

Forslag 1.
Vagtordningen
1. afsnit:
Vagtordningen omfatter alle medlemmer over 18 år, der
har plads på foreningens område.

Vagtordningen
1. afsnit:
Vagtordningen omfatter alle medlemmer under 65 år,
der har plads i havnen eller har fartøj stående på land på
foreningens område.

2. afsnit:
Alle medlemmer skal melde sig til to nattevagter, dog er
medlemmer over 65 år fritaget for den ene. Hvert vagt
hold osv.

2. afsnit:
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, og hvert
vagthold osv.

8. afsnit:
Medlemmer, der af fysiske eller helbredsmæssige årsa
ger ikke mener at kunne påtage sig vagttjeneste, kan fri
tages herfor.

8. afsnit:
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, der af fy
siske eller helbredsmæssige årsager ikke mener at kunne
påtage sig vagttjeneste, kan fritages herfor.

Motivering:

(Den fulde tekst kan ses på side 8)

På efterårsgeneralforsamlingen lovede bestyrelsen at gennem
arbejde og genfremsætte et forslag om, at medlemmer med far
tøj i SSF skal gå nattevagt uanset alder.
Nuværende ordning fritager ca. 85 medlemmer over 65 år. De
vagter som skal afvikles er dækket ind, når medlemmer over 65
år skal gå en vagt.
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Andre forslag
Forslag 2.

Forslag 4

Bestyrelsen etablerer en telefonordning, så skiltning med
forventet hjemkomst bliver ændret af havnemesteren ef
ter telefonopkald.

Der opsættes en tavle med oplysninger om navn og tele
fonnummer på det medlem, der anvender hver enkelt
bådplads

Motivering.

Motivering.

Der konstateres en vis værgring ved at sætte sine optaget skilte
på grønt ved mindre sejlture på et par dages varighed. Man har
måske ikke helt besluttet turens varighed og vil være sikker på
en fri plads ved hjemkomst.
(Nogle af pladserne er jo også "skræddersyet" til medlemmets
båd med bredde og dybgang) så han kan have problemer med at
lægge sig et andet sted.
Problemet kan faktisk kun løses ved at gøre ligesom de "store"
klubber. Her er der en person, som kontaktes pr. telefon (som
findes i alle havne) dagen før hjemkomst og som så vender skil
tet på pladsen til rødt. Ideen med at sidemanden skal varetage
dette er dårlig, idet han jo kan være blevet syg i mellemtiden el
ler selv ude at sejle.
Sagen kumme således klares med en telefonsvarer, der blev af
lyttet på en aftalt tid hver dag, hvorefter alle kunne være sikker
på en fri plads ved hjemkomst, ved at meddele sig inden det af
talte tidspunkt på dagen. Man ville således ikke behøve at "sik
re sig" ved at holde skiltet på rødt og gæstesejlere ville have fle
re pladser til rådighed.

Hvis der observeres problemer med en båd og/eller fortøjninger
skal der være mulighed for at kontakte bådejeren for at berænse
eventuelle skader. Tavlen kan evt. opsættes i gangen ved siden
af mønttelefonen.

Medl. 865 Poul Bjørn Jensen

Medl. 540 Ib M. Johansen

Forslag 5.
Forslag 5a.
Låsesystemet i klubhuset ændres således, at der med
medlemsnøglen altid er adgang til hele bygningen - også
uden for restaurantens åbningstider.
Forslag 5b.
Låsesystemet i klubhuset ændres således, at der med
medlemsnøglen altid er adgang til Pejsestuen - også uden
for restaurantens åbningstider.
Forslag 4b.
Låsesystemet i klubhuset ændres således, at der med
medlemsnøglen altid er adgang til Skipperstuen - også
uden for restautantens åbningstider.

Forslag 3.
Klubhusreglement § 9 ændres til:
Pejsestuen er røgfrit område, undtagen ved udlejning til
private arrangementer.
Medl. 230 Mogens Møller Iversen.

Motivering.
Eftersom bygningen i daglig tale benævnes som et klubhus, me
ner jeg ikke, at adgangen til dette skal være begrænset af re
staurantens åbningstider.
Bestyrelses- og køkkenlokaler skal naturligvis stadig være af
låst.

(Hele klubhusreglementet kan ses på side 8)
Medl. 540 Ib M. Johansen.

Bestyrelsesmedlem søges til posten som

Sekretær
Bjørka Schandorff ønsker ikke at genopstille som sekretær,
og vi har haft flere følere ude for at finde en afløser, des
værre uden resultat.
Jobbet består hovedsagligt i at tage referater fra bestyrelses
møder og generalforsamlinger.
Sekretæren er bestyrelsesmedlem og valgt på generalfor
samlingen.
Er du interesseret i at opstille som sekretær og give en hånd
med i bestyrelsen, så kontakt formanden.
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Vagtmandsordning

Klubhusreglement

Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra den 1. oktober til den 30. april.
Vagtordningen omfatter alle medlemmer under 65 år, der har plads i havnen
eller har fartøj stående på land på foreningens område.
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, og hvert vagthold skal bestå af
tre medlemmer, hvoraf den ene skal opholde sig i klubhuset ved telefon, og to
skal patruljere på havn og plads. Den indeværende og de udegående vagter
skal være forsynet med bærbar radio.
Ved fremmøde af kun to medlemmer skal kun området omkring klubhuset
afpatruljeres.
Vagterne må ikke forlade klubhuset alene. Der skal altid være to i følge.
Vagterne må ikke foretage anholdelser, men skal alene ved deres tilstede
værelse og ved overvågning virke præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer noget unormalt, skal straks via radio rap
portere til indeværende vagt, som da straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse af våben eller andre genstande, som er i
strid med dansk lovgivning om våbenbesiddelse.
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 22.00 aften til kl. 06.00 morgen.
Foreningens sikkerhedsrepræsentant leder og fordeler vagterne og skal i vi
dest mulige omfang tage hensyn til medlemmernes ønsker om vagternes af
vikling.
Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og - i tilfælde af forfald - tilkaldelse
af afløser skal udføres af bestyrelsens medlemmer på skift efter en nærmere
fastsat plan.
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, der af fysiske eller helbreds
mæssige årsager ikke mener at kunne påtage sig vagttjeneste, kan fritages her
for.
Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og afgørelse tages efter med
lemmets personlige fremmøde på førstkommende bestyrelsesmøde. Fritagelse
gælder kun for en vagtsæson og skal således fornyes hvert år.
Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at deltage i vagtordningen,
skal, hvis de ikke kan få et andet medlem til at overtage vagten, betale et
gebyr på 500 kr. pr. nattevagt.
Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.

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

SSF budgetsammenligning

§1

§2

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

Al støjende adfærd i klubhuset er for
budt.
§7
Hunde og katte må ikke indlades i klub
huset.

§8
Rygeforbud ved SSF's børnearrange
menter.
Det gælder kun i de timer arrangemen
tet varer og kun i det (de) lokaler der an
vendes.
§9
Ved arrangementer, der afholdes af SSF,
gøres Pejsestuen til røgfrit område.
i 1.000 kr.

2005
2004
2003
2002
2001
2006
Indtægter
Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisen Budget Realisere Budget
Kontingenter
655,0
686,3
655,0
672,1
655,0
701,4
630
677,6
630,0
644,2
630,0
Pladsleje m.v.
905,0
915,3
787,5
886,7
787,5
961,8
787,5
870,3
720,0
983,5 1.049,5
Medlemsydelser i alt
1.638,5 1.735,8 1.560,0 1.587,4 1.442,5 1.588,1 1.417,5 1.639,4 1.417,5 1.514,5 1.350,0
Udvalg:
900,0 1.556,8
900,0
941,8
900,0
965,5 1.000,0
965,9
925,0
Havn & Plads
919,0 1.282,1
Klubhus
133,1
150,0
183,8
150,0
149,9
50,0
44,1
50,0
150,0
77,5
150,0
Bladet
180,0
192,7
180,0
180,6
120,0
156,9
120,0
139,9
120,0
156,5
95,0
62,3
39,0
29,0
67,5
29,0
44,6
29,0
Fester
60,0
54,7
49,0
71,7
37,0
85,3
37,0
37,0
13,4
37,0
Administration
37,0
55,0
37,0
32,1
79,9
31,0
31,1
25,0
26,3
15,0
7,5
15,0
15,4
15,0
Bestyrelse
34,0
20,5
16,0
15,2
4,0
8,6
2,5
1,0
2,5
0,4
2,5
0,2
15,0
Renter
25,0
25,0
29,4
25,0
29,9
25,0
Sejlerskole
25,0
22,5
25,0
17,3
24,1
Juniorer
120,0
77,9
90,0
58,7
100,0
112,3
100,0
101,2
100,0
81,6
100,0
Kapsejlads
28,5
21,9
35,0
24,1
35,0
19,4
35,0
17,4
35,0
86,8
55,0
Motorbåde
9,0
5,5
9,0
3,7
9,0
10,3
4,0
10,1
4,0
0,9
4,0
Udvalg i alt
1.578,5 1.825,5 1.510,0 2.108,4 1.442,5 1.632,9 1.417,5 1.568,7 1.417,5 1.439,3 1.350,0
Afdrag på gæld
60,0
60,0
50,0
0
Resultat
60,0
-89,7
50,0
-521,0
0,0
-44,8
0,0
70,7
0,0
75,2
0
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Sundby Sejlforening
regnskab fra 1.1.2005 til 31.12.2005

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret
København, februar 2006
Bjarne Kallesøe
revisor

Brian Frisendahl
revisor

Medlemstal:
A-aktive 864
2004 835

B-aktive 94
2004 102

Junior 27
2004 19

Mini 29
2004 29

2004

Indtægter:
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Indbetalte vagter

2003

2002

105.625,00
64.500,00

1000 kr
67,5
67,5

1000 kr
63,2
60,3

1000 kr
96,2
60,0

686.320,00

615,6
41,4
7,9
1,5
5,7

636,7
44,2
8,0
1,2
11,4

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

879.193,90

610,5
57,2
94,6
6,6
11,4

620,1
64,4
71,3
6,5
1,0

640,2
65,6
80,5
6,2
13,1

0,5
1.587,8

0,7
1.588,8

1,1
1.640,5

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

637.646,00
38.700,00
8.150,00
1.624,00
200,00

Pladslejer:
Faste pladser
Vinteroplæggere
Skure og haver
Slæbejoller
Nye pladser
Renteindtægter

Indtægt i alt

690.511,90
82.142,00
96.060,00
5.200,00
5.280,00

214,42
1.735.853,32
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Udgifter:
Havn & plads:
Skatter & afgifter
Materialer
Traktor
Hegn & låger
Elforbrug
Refunderet energiafgift
Refunderet vandafgift
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
Bollen
Parkeringsplads
Toilet nord+sønd mole
Lønninger
Vogn & spil
Brug af spil
Indkøbt brændstof
Solgt brændstof
Arbejde
Uddybning af havn
Joller
Havnepenge, incl. Auktion

2004

13.586,80
-2.128,00
58.250,98
-42.216,60

2003

2002

181.036,54
116.130,09
15.016,33
7.497,06
100.439,86
-34.898,92
-11.535,00
116.421,50
23.024,90
3.190,88
7.115,54
-47.250,00
66.392,90
375.072,96

194,9
268,9
8,0
5,7
118,7
-52,4
0,0
113,6
10,3
3,7
6,8
-81,0
45,4
296,0

148,6
146,9
8,3
12,9
108,6
-45,7
-51,1
61,8
9,4
2,4
6,7
-13,5
45,6
277,5

11.458,80

1.282.058,32

-1,7
54,2
24,7
167,6
719,0
0,0
12,4

-1,8
23,3
-38,3
234,6
20,3
0,0
-14,7

125,6
47,8
7,0
7,2
122,4
-50,9
-11,6
68,6
7,5
6,9
20,1
-65,3
53,5
260,2
3,0
-6,4
47,0
-38,8
455,6
20,3
0,0
-14,4

77.471,95

61,8
32,6
1,2
-132,0
99,2
70,3

82,6
34,6
1,1
-132,0
178,4
19,3

69,1
27,3
1,1
-132,0
131,6
92,9

192.729,71

154,1
38,3
8,9
28,5
-49,2

148,7
19,7
10,1
27,4
-49,1

132,4
18,7
5,2
24,2
-40,7

54.651,75

22,5
22,6
16,1
1,2

21,2
21,2
28,1
1,2

22,9
16,5
26,9
1,2

16.034,38
336.844,50
43.750,00
0,00
-43.684,00

Klubhus:
Fornyelse & reparationer
Forsikring
Ejendomsskat
Lejeindtægt
Restaurant vedligeholdelse
Køkken vedligeholdelse

50.726,90
29.396,50
3.333,89
-147.903,00
8.812,69
133.104,97

Bladet:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Momsregulering
Annonceindtægt

136.816,54
49.496,31
2.799,20
28.646,21
-25.028,55

Fester:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Hornorkester

22.761,00
19.534,00
11.156,75
1.200,00
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2002

2003

2004

Administration:

55.074,80

30,0
16,4
11,8
-3,0
71,5
9,8
6,0
-160,7
13,6
8,0
4,9
15,1
3,2
13,9
-11,4
3,0

30,0
9,6
11,1
-3,4
79,3
9,2
31,4
-152,6
12,9
7,1
14,9
14,4
7,7
23,2
-11,1
1,7

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

Bestyrelsesmøder:

20.542,00

31,1

26,3

7,5

Renteudgifter:

15.163,35

9,0

1,8

1,6

22.471,24

2,4
0,5
10,7
3,1
0,6

6,7
6,1
7,4
3,1
0,9

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

77.981,81

21,2
16,3
1,0
13,9
11,5
1,2
12,6
-1,5
2,0

72,0
10,1
1,5
14,5
11,2
2,8
0,2
0,0
0,0

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

21.896,65

11,4
4,2
1,6
6,8

4,4
0,2
-0,9
15,8

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

5.506,75

3,7

10,3

10,1

1.825.548,33

2.108,8

1.633,7

1.569,8

-89.695,01

-521,0

-44,8

70,7

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

30.000,00
13.475,26
11.178,50
-1.810,00
85.232,29
7.562,23
30.852,20
-156.241,57
10.906,00
2.420,00
8.422,00
12.663,00
4.866,76
6.082,00
-12.323,97

-6.241,97
1.790,10

Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelse & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter

6.645,95
3.946,00
6.186,79
4.817,50
875,00

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

27.539,56
23.503,50
3.040,25
12.065,00
9.708,50
1.985,00
2.140,00
-2.000,00
0,00

Kapsejlads:
Materialer
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
Kursus

5.160,45
2.110,00
7.426,20
7.200,00

Motorbåde:
Materialer & præmier

Udgifter i alt
Årets resultat
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Status pr. 31.12.2005
Aktiver:
Kassebeholdning
Postgiro
Bankbog skolefond
Bankbog brandforsikring
Udlånt KK.

2004
307,25
594,70
1.277,53
210.004,73
200.000,00

Broer & indhegning
Vogne & skinner
Øvelsesbåde behold. 1.1.05
Øvelsesbåde tilgang
Juniorbåde
Joller
Motorbåde
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus & inventar

10.004,73

37.000,00
40.000,00

Aktiver i alt

2003

2002

0,4
3,6
33,8

0,2
142,2
33,7

0,2
11,2
38,6

12.184,21

208,7

207,1

205,6

1,00
1,00

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

77.000,00
60.000,00
13.000,00
30.000,00
1,00
1,00
1,00
3.650.000,00

37,0
60,0
13,0
30,0
0,0
0,0
0,0
1.550,0

37,0
80,0
17,0
30,0
0,0
0,0
0,0
1.550,0

37,0
80,0
17,0
30,0
0,0
0,0
0,0
1.550,0

3.842.189,21

1.936,4

2.097,3

1.969,6

1.277,53

33,7
0,0
0,0

36,6
-3,0
0,0

37,0
-2,0
1,6

207,1
1,5

205,6
1,5

196,9
8,7

Passiver:
Skolefond saldo 1.1.2005
Tilskud til køb af skolebåd
+ renter

33.762,05
-32.500,00
15,48

Brandforsikring saldo 1.1.2005
+ renter

208.689,16
3.003,57

211.692,73

Lån Dansk Sejlunion
Afdrag

225.000,00
-45.000,00

180.000,00

Lån Dansk Idrætsforbund
Afdrag

75.000,00
-15.000,00

Pengemellemværender
Børnenes fastelavnsfond
Depositum medlemmer med elmåler
Kassekredit
Skyldige sociale udgifter
MOMS tilgodehavende
Depositum forpagter
Depositum ASS
Reguleringskonto saldo 1.1.2005
Regulering ejendomsvurdering
+/- årets resultat

Passiver i alt
Jørgen Rindal
kasserer
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1.204.580,29
2.100.000,00
-89.695,01

225,0

75,0
60.000,00
203.145,58
1.005,00
15.000,00
2.253,21
13.654,95
-111.725,07
50.000,00
1.000,00

128,5
3,5
15,0
38,0
12,1
-58,6
50,0
1,0

181,5
3,5
15,0
-243,3
13,1
-68,7
50,0
1,0

97,4
3,5
14,5
-273,5
12,6
-127,8
50,0
1,0

3.214.885,28

1.204,6

1.761,8

1.770,4

3.842.189,21

1.936,4

2.097,3

1.969,6

J4R
4 HK 4-takt, kort påhængs
motor med indbygget tank.

Vejl. pris kr. 8.790,-

3.TJ
\

I

|

MOTMJI

j jjsj.r'jj'j ^ r . o
IntelliMap 500C
Maksimal farveplotter - til en
billig pris!
Vejl. pris kr. 5.999,-

Passport Duet Log/Ekkolod
Incl. transducere.
Vejl. pris kr. 3.295,-

-

Fendere
! OfPTH

MTRS

Med de originale "sort top"
markedets mest solgt fendere.
Farve: hvid eller blå.
5 x 20"
6 x 23"

Salonlampe

8 x 27"

12 V. Flot lakeret messing

afbryder incl. Pære.
Vejl. pris kr. 289,-

Fortojningsfjedre af gummi. Fås i tre
forskellige størrelser.

Nr. 2: Til 14-16 mm

59,89,-

Nr. 3: Til 18-20 mm

110,-

Nr. 1: Til 6-12 mm

Tilbuddene er gældende
så længe lager haves.

Heller's
Yachtværft & udst

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 30. januar 2006
Afbud: Johnny Pilegård
Foreningens nye Webmaster Mette
Byriel deltog i den første del af mø
det. Hun blev rost for at have lavet
en velfungerende hjemmeside for
SSF. Fremtidige muligheder samt
ideer og ønsker til indslag på hjem
mesiden blev drøftet, bl.a. et fotoal
bum, en forslagskasse, oplysning om
andre aktiviteter i foreningen.
Meddelelser fra bestyrelsen kan mailes til Mette, men om et års tid vil
der blive mulighed for, at de enkelte
udvalgsformænd selv kan lægge op
lysninger ind.
Der kommer forskellige forespørg
sler om at lægge links på SSF's hjem
meside, og man blev enige om, at
udvælgelse og beslutning om opta
gelse skal ske på et bestyrelsesmøde.
Punkt 1. Protokol:
Generalforsamlingen blev gennem
gået. Sekretær Bjørka Schandorff og
havneudvalgsmedlem Finn Hendil
genopstiller ikke. Øvrige medlem
mer på valg er villige til genvalg.
Formanden fremlagde to forslag til
ændring af vagtmandsordningen,
som blev diskuteret. Der er enighed
om, at ordningens præventive virk
ning er stor.
Der er i bestyrelsen flertal for forsla
get om, at medlemmer over 65 år
med båd i havnen skal gå én natte
vagt.
Også spørgsmålet om forsikring i
forbindelse med vagterne blev bragt
op. Dette undersøges nærmere hos
Codan, så svaret bliver helt klart.
Punkt 2. Beretning:
Intet.
Punkt 3, Havn og Plads:
Der var fremsat ønske fra nogle
medlemmer om at måtte bygge en
platform på ydersiden af rækværket
på den nordlige ydermole, hvor man
så vil kunne sidder og spise frokost
m.m. Forslagsstillerne vil selv beko
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ste udgiften til etableringen og er
indforstået med, at platformen må
bruges af alle.
Bestyrelsen er positivt stemt overfor
forslaget, men udbeder sig en ar
bejdstegning, så at en evt. senere ud
videlse vil kunne udformes på sam
me måde, så området kan fremstå
med et ens præg.
Anduvningsbøjen er ikke længere
nødvendig og anmodning om per
manent inddragelse tilsendes
Farvandsvæsenet.
Turbøjens placering vil blive aftalt,
når reglerne for Strandparken er ud
kommet.
Der skal gøres opmærksom på, at
SSF's sejlrende begynder ved
sandøens nordlige mole.
Havneudvalget har holdt møde med
havnesjakket. Det forløb godt og
med mange positive tilkendegivel
ser. Et nyt møde blev aftalt til den 6.
februar. Alt i alt er der et godt
grundlag for at få etableret en manu
al over årets tilbagevendende opga
ver på havn og plads.
Efter et møde med kassereren er det
blevet gjort klart, at budgettet i afde
lingen efter krav fra Told og Skat
skal tilpasses således, at indtægterne
i afdelingen (pladslejen) svarer til
udgifterne. Derfor vil afdelingens
budget for det kommende år blive
meget stramt, og der kan forventes
afslag på en hel del ønsker. I 2005
blev der brugt kr.1.238.522 i afdelin
gen. Budgettet for 2006 lyder på kr.
919.000, altså en væsentlig nedskæ
ring. Heraf udgør alene rengøring af
toiletter og bade kr. 65.000..
Også økonomien i det arbejde, der
skal udføres af eksterne firmaer, vil
blive fulgt nøje og på baggrund af
indhentede tilbud.
Nye årsmærker skal bestilles hos
trykkeren.
Sponsorudvalget har formuleret et
brev, som skal sendes til eventuelle
sponsorer. Brevet vil blive fulgt op
af besøg eller telefonkontakter med
oplysning om, hvilke ønsker - store

som små - som SSF har, ligesom der
vil blive givet oplysninger om på
hvilken måde sponsorerne vil blive
promoveret. Kapsejladschefen anke
de over, at der hos sponsorudvalget
var satset ensidigt på ungdommen
og ikke også på kapsejlads. Flem
ming svarede, at udvalget var ned
sat med det formål at skaffe sponso
rer til ungdommen.
Traktoren skal repareres, og man af
venter et tilbud herpå. Der er også
indhentet oplysning om prisen på
brugte traktorer. Der foreligger ikke
nogen afgørelse endnu.
Snerydningen på fortovet påhviler
SSF og havnemesteren vil blive ori
enteret herom.
De lamper, der er blevet overflødige
forskellige steder på pladsen, bedes
flyttet til steder, hvor de vil gøre me
re gavn.
Bestyrelsen blev opfordret til at hu
ske at advisere nye bestyrelsesmed
lemmer om alarmernes betjening.
Punkt 3. Klubhus:
Arbejdet i klubhuset er fuldført efter
planerne. En radiator bag baren er
blevet fjernet. Der er sat termostater
på alle radiatorer, og en styringstavle er også opsat. Der er lagt nyt lino
leum på gulvet i Skipperstuen og
nyt gulvtæppe i Pejsestuen.
De sidste arbejder er ved at blive
færdiggjort.
Bagrummet, hvor telefonen har haft
sin plads, er inddraget til depot til
restauranten. Det foreslås, at telefon
en genopsættes i baggangen ind til
Skipperstuen, og at yderdøren forsy
nes med en medlemsnøgle. Låsen på
en ny dør til Skipperstuen vil så bli
ve forsynet med en hovednøgle.
Fordelen vil være at flytningen af te
lefonen er billig, adgangen til den er
nem, og vagtsedlerne kan hænge i
gangen indendørs hele året. Nogle
andre forhold skal undersøges nær
mere. Evt. vil en nødtelefon i form af
en mobiltelefon uden sim-kort kun
ne placeres udendørs i et glasskab til

nødopkald.
Der er opsat ny udsugning på besty
relseslokalet. Havneudvalget har
fået nye skabe og der er rokeret lidt
rundt på det øvrige inventar.
Bestyrelsesmedlemmerne opfordres
til j ævnligt at tømme deres nye
"postkasser", da de er lidt mindre
end de gamle.
Opslag på tavlen i mellemgangen
skal være forsynet med dato og vil
blive fjernet efter en måneds forløb.
Der har været klager over røggener
til bankospillet.
Udsugningsanlægget fungerer ikke
optimalt, men foreningen har ikke
de 450.000 kr. et anlæg, der vil kun
ne trække røgen ud, koster. Det hen
stilles til rygerne at vise hensyn.
Klaveret er i dårlig forfatning. Besty
relsen var enige om, at man vil sætte
en annonce i bladet, hvor det tilby
des gratis mod afhentning.
Udvalget blev rost for sit vel udførte
arbejde.
Punkt 5. Fester og Arrangementer:
Bankospillet blev afviklet i fin stil
takket være mange gode og rutinere
de hjælpere. Der blev et overskud på
knap kr. 2500.Da de sædvanlige hjælpere til fa
stelavnsarrangementet er ude at rej
se i år, har man fundet nogle, der
kan vikariere. Fastelavnsris m.m. er
ved at blive klargjort.
Amager Jazzklub har henvendt sig
om et arrangement i juni. Hanne ar
bejder videre med det. Foreslåede
datoer er den 10. eller 17. juni.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Fristen for tilmelding til sejlersko
lens kurser er den 1. marts.
De uafhentede diplomer, som ligger
hos skolechefen, vil blive arkiveret.
Navigationseksamen ligger sidst i
marts måned.
Tovværkskurset holder eksamen
den 6. februar klokken 1900.
Der vil eventuelt blive holdt et ori
enteringsmøde om kapsejladser i
samarbejde med kapsejladschefen.
Det bør indskærpes, at nye medlem
mer køber sig en nøgle, når de mel
des ind.
Punkt 7. Ungdom og Joller:
Sæsonen begynder den 6. februar og
er annonceret på hjemmesiden.

Den 18. marts klokken 13-15 holdes
et svømmehalsstævne (test af svømmefærdigheder samt øvelse i ven
ding af kæntrede optimistjoller)
sammen med Lynetten og KS. Det er
blevet temmelig dyrt at afholde
sådanne stævner, og derfor har man
valgt at samarbejde om det.
Ungdomsarbejdet intensiveres fra
nu af.
Afdelingen ønsker to nye Zoom 8
joller, som skal fungere som overgangsbåde mellem optimister og
ynglinge. Zoom 8 jollen er en overgangsjolle til en mand til andre og
større joller. Den kan bære sejlere
med større vægt og højde end opti
misterne. Den har også bedre trimmuligheder, og så er prisen for en
Zoom 8 jolle den samme som for en
optimistjolle.
Et ønske om at investere i tomandsjoller er også aktuelt, vi di
skuterer dog hvilken type det skal
være.
I Det maritime Ungdomshus (DmU)
er man ved at opsætte computere,
skabe og borde i SSF's klublokale.
Alle husets brugere enes om at bru
ge de lokaler og det inventar, der er
til rådighed. Dog skal afdelingen
selv investere i en ny bærbar pc.
Førerturen er midlertidigt aflyst.
Den erstattes eventuelt med et weekendmøde i DmU.
Der vil igen blive afholdt træningsarrangementer i DmU samme med
Lynetten. Dragør og KS inviteres og
så med.
Østersøkredsens arbejde vil i år satse
på ungdommen.
Det gamle ungdomshus skal sættes i
stand til brug for joller, kajakker og
ungdom og til opbevaring af grej.
Der blev fremsat ønske om, at hav
nesjakket måske kunne hjælpe til
med arbejdskraft.
Det blev oplyst, at Sundby Kajak
klub har lavet en ungdomsafdeling,
der samarbejder med DmU.

tævne i SSF til næste forår.
Familiesejladsen vil - afhængigt af
jazzarrangementet blive placeret den
11. eller 18. juni.
Old Boys stævnets placering er af
hængig af Søværnets arrangementer,
hvorfor datoen ikke endnu er fastlagt.
Kapsejladsudvalget er blevet bedt
om at deltage i Spækhugger DM i
Kragenæs. De tilbyder også deres
hjælp til andre.
Den nyindkøbte følgebåd er til brug
for både kapsejlads og ungdom og
joller.
Punkt 9. Motorbåde og Sikkerhed:
Der ansøges om en hjertestarter via
forsikringsselskabet Tryg's hjemme
side .
Punkt 10. Bladet:
Da bladet nu kan udsendes fra dag
til dag, og da deadline kan rykkes
nærmere trykningen, er der mulig
hed for at få bladet ud tidligere på
måneden. Fx kan bestyrelsesreferaterne bringes tidligere, og indholdet
i bladet dermed blive mere aktuelt.
Tilføjelser til aktivitetslisten blev ef
terlyst.
Punkt 11. Eventuelt:
Næste møde
mandag den 27. februar 2006 kl. 1830.
Mødet slut 2245
Ib Petersen
Formand

Bjørka Schandorff
referent

Punkt 8. Kapsejlads:
Fire udvalgsmedlemmer var til se
minar i Odense. Her blev det konsta
teret, at man også i de øvrige områ
der oplever manglende tilslutning til
kapsejladser.
Kapsejladschefen foreslog, at man,
hvis foreningen fik Zoom 8 joller,
måske kunne afholde et ranglistes
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. februar 2006
Afbud fra Flemming, Mogens og
Tonny
Kassereren gennemgik budgettet for
2006 og sammenlignede det med tal
lene for de seneste års regnskab.
Regnskabet er revideret, og udskrif
ter af detaljerne lagt til de enkelte
udvalg. Det fulde regnskab trykkes i
bladet.
Den største afvigelse angår havn og
plads, der har brugt langt mere end
budgetteret (uddybning af bassiner
m.m.). Problemet er også, at indtæg
terne efter forlangende fra Told og
Skat skal svare til udgifterne, og der
for skal der findes en løsning på,
hvordan indtægterne på dette områ
de kan forøges.
Havneudvalget har holdt møde med
kassereren og har lagt kvartalsbudgetter, som vil blive lagt meget
stramt. Holder disse budgetter ikke,
må pladslejen forhøjes. Punktet
"pladsleje" omfatter foruden havne
penge indskud og vagtpenge.
Årets underskud er lidt større end
oprindelig kalkuleret med.
Punkt 1. Protokol:
Generalforsamlingen:
Bestyrelsen gennemgik og diskutere
de de indkomne forslag til general
forsamlingen. Forslagene trykkes i
bladet.
Havnemester Frank Sørensens for
slag om, at invitere en repræsentant
fra renovationsfirmaet til at fortælle
generalforsamlingen om affaldssor
teringen og de besparelser, der er for
SSF, ved at sortere affaldet korrekt,
blev modtaget og anbefalet.
Der er p.t. ikke fundet en afløser til
sekretærposten.
Dan Knudsen har tilbudt, at SSF må
lægge et link til hans hjemmeside,
der indeholder mange billeder af in
teresse for medlemmer i SSF.
Bestyrelsen modtog tilbuddet, og
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webmasteren ordner det praktiske.
Punkt 2. Beretning:
Formanden har sendt et brev pr.
mail til kommunen med en fores
pørgsel til foreningens lejekontrakt.
Ifølge det modtagne svar er der sta
dig ingen afklaring vedrørende om
rådet, hvor SSF ligger, og derfor hel
ler ingen indstilling til Borgerrepræ
sentationen.
Havnemesteren deltager i FLID's ge
neralforsamling.
Der holdes kredsmøde i Rønne den
11. marts. Ib, Ulla, Kim og Tonny
deltager. Mødet er en forberedelse til
Sejlerdagen.
Punkt 3. Havn og Plads:
Der er modtaget ca. 80 ansøgninger
om plads i havnen, og så snart
ansøgningsfristen er udløbet (1.
marts) går fordelingen i gang. Som
annonceret i bladet vil udvalget hol
de ekstraordinært åbent for medlem
mer med faste pladser for uddeling
af pladsmærker.
Udvalget har målt pladserne i hav
nen op, så de har de nøjagtige mål
på alle ledige pladser. Dog er op
målingen af pladserne i kanalen ikke
færdig.
Traktoren:
"Brugerne" er blevet bedt om at lave
en behovsanalyse inden en nyan
skaffelse besluttes.
Det er dog besluttet, at den nuvæ
rende traktor skal holde året ud.
Forslaget om tv-overvågning ved
lågen er undersøgt. Det vil kræve en
særlig tilladelse samt en investering
på ca. kr. 30.000. Derfor afviser be
styrelsen forslaget så længe vagtmandsordningen fungerer.
Der er p.t. ikke penge til at sætte nye
pæle ned, men man vil forsøge at
rette skæve pæle op.
Det er aftalt, at finde en plads til DSbøjen i år.

På forespørgsel blev det oplyst, at
SSF har en aftale om at fjerne affald
fra Det maritime Ungdomshus mod
afregning.
Det bekræftedes, at der er betalt
pladsleje for en fremmed båd, der
midlertidigt ligger på SSF's område.
Punkt 4. Klubhus:
Kloakken i køkkenet skal graves op
igen, da håndværkerne ved en be
klagelig fejl har glemt en tilslutning.
Arbejdes påbegyndes førstkommen
de onsdag og der er afsat fjorten da
ge til det.
Der indkøbes og opsættes to nye
lamper ved indgangen til klubhuset.
Mønttelefonen:
Den tidligere beslutning om at op
sætte mønttelefonen udendørs er
ændret. Den opsættes i baggangen
til Skipperstuen. Låsen i yderdøren
ændres, så en medlemsnøgle kan
bruges, og døren til Skipperstuen
monteres med en lås til hovednøgle.
Med denne løsning lettes adgangen
til oversigten over og tilskrivningen
af vagter.
Det overvejes at flytte vagten ind i
Skipperstuen og opstille et skab til
de ting, vagterne skal bruge. Det nu
værende vagtrum skal så bruges til
et hårdt tiltrængt depot.
Punkt 5. Fester og Arrangementer:
Fastelavnsarrangementet var vellyk
ket, og der skal lyde stor tak til de to
gode hjælpere. Vejret var perfekt til
anledningen. Der deltog ca. 40 børn
og det dobbelte antal voksne.
Musikken til standerhejsningen er
klar.
Lørdag den 10. juni er der et arran
gement med Amager Jazzklub.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Alle elever, der er tilmeldt senest
den 1. marts får plads på skolebådene. Der laves en venteliste til evt. se

nere tilmeldinger.
Fredag den 3. marts er der møde for
instruktørerne.
Lørdag den 1. april klokken 10 mod
tages alle elever i klubhuset, og så
går arbejdet i gang.
Punkt 7. Ungdom og Joller:
Intet.
Punkt 8. Kapsejlads:
Intet.
Punkt 9. Motorbåde og Sikkerhed:
Intet.

besætning på en båd også får lavet
trøjer eller t-shirts, må man så også
sætte SSF's stander på? Bestyrelsen
har intet imod, at man sådan rekla
merer for SSF så længe standerens
dimensioner overholdes. Det anbefa
les dog, at man distribuerer sådanne
trøjer o.l. gennem SSF.
Mødet slut klokken 2245.
Næste ordinære møde er mandag
den 27. marts klokken 1830.
Ib Petersen
Formand

Bjørka Schandorff
referent

Punkt 10. Bladet og aktivitetslisten:
Listen blev opdateret med de kendte
datoer. Sejlerskolens aktivitetsliste
laves snarest.

Klaveret

Foreningens klaver er ikke blevet
benyttet i årevis, fordi det er de
fekt og skal hovedrepareres.
Bestyrelsen har derfor besluttet at
afhænde klaveret.
Interesserede medlemmer kan af
levere en kuvert/besked på kon
toret inden
torsdag den 23. marts 2006.

Punkt 11. Eventuelt:
Loppemarkedet holdes den 7. maj.
Kvitteringsblokken skal genoptryk
kes, men inden da skal de påtrykte
oplysninger opdateres.
Hanne ønskede at kende bestyrel
sens holdning til følgende: Hvis en

Ved flere henvendelser vil der bli
ve afholdt en auktion.

Badmaling

25%
Sa længe lager haves

FlUgger farver
Hans Guldager A/S
Holmbladsgade 25
man-tors 9.00-17.30

2300 Kbh. S.
fredag 9.00-18.00

telefon 32547333
lørdag 9.00-14.00

www.flugger.dk
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Pladsmærket

Sejlerskolen

bliver, mod forevisning af kvitte
ring
for
betalt
kontingent/pladsleje og forsik
ring, udleveret på kontoret tors
dage i kontortiden.

Vi har nu haft instruktørmøde
hvor vi tilrettelagde sommerens
aktiviteter.
Klargøring af bådene begynder
mandag den 3. april kl. 1800 i teltet.
Lørdag den 1. april kl. 10 00 er der
orienteringsmøde for alle elever
ne. Her orienteres om sejlerdage
og vi tager et besøg i teltet og be
ser bådene. I får også lejlighed til
at møde jeres instruktør.
Eleverne skal deltage i klar
gøring af bådene (det er en del af
kurset) og møder på de dage som
man skal sejle.
Vi har haft eksamen i tovværk, al
le bestod. En stor tak til Frank og
Erik ( basse ) for deres frivillige
undervisning hele vinteren.
Med venlig hilsen Ulla.

Desuden vil havneudvalget ek
straordinært have kontoret åben
for udlevering af pladsmærker:
tirsdag den 21. marts
tirsdag den 28. marts
kl. 1900-2000.
samt
søndag den 19. marts
lørdag den 25. marts
kl. lloo_i2°o

I mats måned har
restaurationen følgende
åbningstider:

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

lukket
kl. 9 -18
kl. 9 -18
kl. 9 -21
kl. 9 -19
kl. 9 -19
kl. 9 -19

Køkkenet lukker 1 time
før lukketid

Havnen $ 7
Fartøjer med plads i havnen skal være
søsat senest 1. juni.
I modsat fald skal medlemmet inden
denne dato skriftligt meddele havne
udvalget, hvornår søsætning finder
sted.

Undladelse heraf vil medføre at
pladsen uddeles som låneplads
hele det pågældene år.

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 brhandles med rustbeskyttelse
Priser exl. Moms
2-15 hk
675,- kr.
20-45 hk
880,-kr.
50-75 hk
1.175,-kr.
80 -125 hk
1.480,-kr

YAMAHA

K-9C&JIA]
C^&OUTBOARDS

Johnson
aUICK5IU/=M

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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Nattevagten
Når du modtager dette medlemsblad er der ca. 20 dage tilbage af vagt
sæsonen, så hvis du ikke allerede har afviklet dine nattevagter, ja så er
det ved at være sidste chance.
Hvis du har plads i havnen eller har fartøj stående på land på foreningens
område, skal du ifølge foreningens love gå to nattevagter (pr. fartøj).
Tilmelding til nattevagter, oversigtskalender, samt yderligere info, finder
du i mellemgangen bag skipperstuen.
En nattevagt starter kl. 22 og slutter kl. 06.

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

Se også sundby Sejlforenings
hjemmeside
www.sundby-sejlforening.dk

Man kan ikke gå vagt alene, der skal mindst være 2 medlemmer på vagten
og højst 3.
I vagtlokalet forefindes der:
kaffemaskine, elkedel, kaffe, te, termokander, kopper, og der er fjernsyn
med indbygget video, billardet i skipperstuen kan også benyttes, så tiden
ikke bliver alt forlang, imellem runderingerne.
Hvis du ikke har gået dine vagter endnu, så er det nu de skal afvikles, i
modsat fald vil du blive opkrævet et gebyr på 500,- kr. for hver vagt der ik
ke er afviklet.

fra bestyrelsen
Lidt at glæde sig til:
Inden næste vagtsæson, vil vagtlokalet blive, malet, der kommer nye skabe,
nye lamper bliver opsat, fjernsynet bliver sat op på væggen og der vil blive
gjort hovedrent.

Kim.

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
ÆÉåååiM,

Jeppe Buchbjerg Hansen.
Øresundsvej 136.1. 2300 S
Frank Martin Hansen
Vatnavej 14 2300 S
Uffe Hastrup
Dannebrosgade 46 A. 1660 V
J. Thomas Jensen
Ved Skansen 1.1. th 2300 S
Hanne Petersen
Italiensvej 4. 3. tv. 2300 S
Katja Sponholtz
Ved Sønderport 15. 2. tv. 2300 S
Jakob Kåhler
Ahrenkildes Alle 3
Palle Kjær.
Øresund Parkvej 15, 2300 S
Mads Bergendorff
Egilsgade 27A 2300 S

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
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Keturneres ved vang adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S
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Aktiviteter i SSF i 2006
26. marts

Generalforsamling
1. april
Sejlerskolens elevmøde
3. april
Sejlerskolen, klargøring begynder
6. maj
Stander hejsning
7. maj
Loppemarked
Pinsemorgen
4. juni
Amager Jazzklub i SSF
10. juni
11. Juni
Familiesejladsen
18. juni
Sejlerskolens dagtur
23. juni
Sankt Hans aften
30. juni
Sejlerskolen, instruktørmøde
Sejlerskolens weekendtur
12-13. august
Old-Boys
19-20. august
23. september Sejlerskolens motorlære
30. september Sejlerskolens prøve sejlbåd
1. oktober
Sejlerskolens prøve motorbåd
6. oktober
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolens afslutning
12. oktober
14-15. otober
Sejlerkolen, afrigning af både
21. oktober
Ariggergilde
29. oktober
Generalforsamling
2. december Julefrokost
10. december Børnenes juletræ

DANMARK

April 2006

Nr. 4

65. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Nyt for
Speedbåde

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 59 41 30

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

32 58 14 24

Foreningens e-mail adresse:

ssf@sundby-sejlforening.dk

SSF's hjemmeside

www.sundby-sejlforening.dk

Foreningens bestyrelse:

å
Formand:
Ib Petersen
E-mail

KS

HKjft

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

t
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Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

Havneudvalg:
Leif Brydenfelt
32 55 36 60
E-mail
brydenfelt@comxnet.dk
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Johnny Pileborg

32 95 03 83
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Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail....messinavej@webspeed.dk
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Sekretær:
j Thomas Jensen
49 21 85 08
E-mail
j.thomas.jensen@mail.dk

Skolechef:
Ulla Helium

26 39 38 03

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

Du kan læse mere om
regler for speedbådssejlads i
Mogens Fuglsang

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

32 51 39 99
™
23 74 73 99
W * E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny deadline til bladet er:
sidste mandag i måneden
før udgivelsen

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:
Mette Byriel

2

Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Fra 1. april 2006 skal du
have dit førerbevis,
gælsende for speedbåd,
med dig når du sejler.
Har du det ikke med og
kan fremvise det for po
liti eller Søfartsstyrelsen
får du en bøde.

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
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Forsidebilledet::
Fra en træningsweekend
Foto: Tonny Pedersen

Referat af

generalforsamlingen
søndag den 26. marts 2006
Formanden bød forsamlingen vel
kommen.
Punkt 1. Valg af dirigent:
179 Jens Green blev valgt som diri
gent.
Som sit første hverv bad han om - og
fik - forsamlingens tilladelse til at gi
ve ordet til miljøkonsulent Allan
Petersen fra renovationsfirmaet M.
Larsen A/S, som orienterede for
samlingen om de direktiver for af
faldssortering, der er pålagt alle EUlande, og som er påkrævede, for at
havnen kan beholde sit blå flag.
Samtidig orienterede han også om
de besparelser, der vil være på om
rådet, hvis sorteringsanvisningerne
bliver fulgt.
I forlængelse af Allan Petersens ind
læg fik havnemesteren Frank ordet.
Han orienterede om de fire affaldsstationer, der er opstillet forskellige
steder på SSF's område og viste ek
sempler på den tydelige afmærk
ning, der vil blive opsat for at hjælpe
med sorteringen.
Der vil også blive opsat skilte, der
tydeligt viser depoternes placerin
ger. Han takkede havnesjakket for
dets store arbejdsindsats i forbindel
se med etableringen af affaldsstationerne.
På forespørgsel oplyste Frank, at
haveaffald som hidtil skal placeres i
containeren for brændbart materiale,
og at olieaffald og akkumulatorer
skal stilles ved miljøskuret på nordre
mole som hidtil.
Dirigenten overtog herefter igen og
konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet, idet den var
annonceret på SSF's hjemmeside si
den den 11. februar 2006 og i bladet,
som dirigenten havde modtaget
med posten den 12. februar.
Herefter blev der nedsat et stemmeud
valg bestående af 1061 Finn Stålfoss,
670 Vagn Preisler og 50 Ole Jensen.

Punkt 2: Protokol og Beretning:
Formandens beretning med minde
ord over afdøde medlemmer og lyk
ønskninger til jubilarer kan læses på
side 8.
Efter beretningen var der følgende
indlæg:
276 Ole Juul havde et spørgsmål an
gående formandens oplysning om,
at Told og Skat ikke ville acceptere,
at foreningen har negativ moms.
Kassereren svarede, at foreningens
havn i toldvæsenets øjne er en for
retning, og derfor kræves der moms
af alt det, havnen sælger. Momsen af
de omkostninger, havnen har, bliver
så modregnet.
Told og Skat vil ikke give moms til
skud til en forening, og derfor vil de
ikke acceptere, at vi år efter år har en
negativ moms.
737 Poul Erik Dyreborg opfordrede
til, at man annoncerede møder an
gående jollepladsen i bladet.
Han henviste til, at formanden i be
retningen havde nævnt, at bladet
mangler stof, og derfor undrede
Dyreborg sig over, at et indlæg, han
den 2. december havde sendt til re
daktøren som svar på et indlæg i no
vemberudgaven, ikke var blevet op
taget i februarnummeret.
Dirigenten oplyste, at debatten an
gik formandens beretning, og da re
daktøren ikke er medlem af bestyrel
sen, må henvendelser vedrørende
bladet ske til ham direkte.
Formanden havde ikke kendskab til
det, Dyreborg oplyste, og henviste
videre debat herom til punktet even
tuelt.
550 Lewis Zachariassen opfordrede
til, at man ikke overforsikrede fore
ningens grej. Den omtalte galgekran
bliver ikke brugt særlig meget og er
desuden en mekanisk kran, der er
godt vedligeholdt. Han mente der
for, at den burde kunne være inde
holdt i den almindelige police.
Han var ikke enig i, at musikken til

julefrokosten var en succes. Uden at
have en mening om folks mu
siksmag i øvrigt, ville han gerne si
ge, at det havde været en lidelse for
ham at lytte til, og han opfordrede
til, at man spillede en anden slag
musik for fremtiden.
Formandens kommentar angående
kranen klargjorde, at man havde talt
om to forskellige kraner. Den omtal
te galgekran bruges til at tage
Ynglinge op af vandet og er motor
dreven. Derfor vil foreningen gerne
have den forsikret.
Angående musikken, var den blevet
valgt, fordi man også ønsker at få de
yngre medlemmer til at deltage i for
eningens julefrokost. Til seniorernes
julefrokost spilles musik, der ud
valgt specielt til den aldersgruppe.
Herefter blev beretningen godkendt
med akklamation.
Punkt 3. Regnskab:
Foreningens regnskab er trykt i
martsnummeret af bladet.
Kassereren gik i sin gennemgang ud
fra budgetsammenligningen, der og
så står trykt i martsnummeret, og
hvor man kan se tallene som hoved
punkter.
Totalt set ser det mindre godt ud,
idet der har været et driftsmæssigt
underskud i 2005. På indtægtssiden
har der dog været en forøgelse på ca.
kr. 150.000 mere end budgetteret.
På udgiftssiden kan det ses, at det
kun er enkelte udvalg, der har haft et
merforbrug i forhold til det budgette
rede. Det gælder Havn og Plads og
skyldes, at der er blevet lagt el på
søndre mole, hvilket var dyrt, men
også nødvendigt. Der har også været
udgifter til udgravning af havnen, da
det viste sig, at den udgravning, der
var blevet foretaget året før, ikke var
så vellykket, som den burde have
været. Der er stadig nogle skæve pæ
le i havnen, og det er meget dyrt at få
dem rettet op, men man vil forsøge.
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De ret store underskud, foreningen
har haft sidste par år, er delvist ble
vet dækket ind med en kassekredit
og med lån fra Dansk Sejlunion, og
før kassen er fyldt op igen, vil der ik
ke blive udført større udgift
skrævende arbejder.
Med disse ting taget i betragtning,
synes kassereren, at økonomien ser
rimeligt ud.
276 Ole Juul efterlyste tal, der viste,
hvor meget, der er blevet betalt til
hundevagten, til sammenligning
med det beløb, de medlemmer, der
ikke har gået deres vagt, har indbe
talt.
Kassereren svarede, at der - bortset
fra i julen - kun var brugt hundevagt
ganske få gange, så det var ikke no
get stort beløb. Det beløb, medlem
merne har indbetalt, er en form for
et gebyr for ikke at gå sin vagt.
Da der ofte kun er to vagter, er opsy
net jo ikke så effektivt, da der kun
runderes i nærheden af klubhuset,
og derfor er det rimeligt, hvis der
skal foretages en økonomisk vurde
ring, at den person, der skulle have
gået den tredje vagt, må betale. Det
er vigtigt for sikkerheden, at så man
ge som muligt går deres vagt, så he
le pladsen kan blive runderet.
Regnskabet blev herefter enstem
migt vedtaget.
Punkt 4. valg:
Til posten som sekretær foreslog be
styrelsen 1050 Thomas Jensen. Da
han ikke opfyldte kravet om to års
medlemskab, bad man forsamlingen
dispensere for kravet såfremt, der ik
ke var andre kandidater til posten.
Formanden beskrev hvori sekre
tærens arbejde består, og Thomas
Jensen præsenterede sig selv og for
talte om sin baggrund. Der var ingen
modkandidater, og da kun et med
lem stemte imod at give den ønske
de dispensation, blev Thomas Jensen
valgt til posten.
Formanden takkede den afgående
sekretær Bjørka Schandorff for ti års
indsats, som blev belønnet med
SSF's hæderstegn.
Skolechef Ulla Helium, motorbådsog sikkerhedsrepræsentant Kim P.
Andersen og formanden for festud
valget Hanne Rosa Nielsen blev alle
genvalgt med akklamation.
Havneudvalgsmedlem Finn Hendil
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ønskede ikke genvalg. Bestyrelsens
kandidat, 321 Leif Brydenfelt blev
valgt i stedet for, og formanden tak
kede Finn for hans store indsats gen
nem hans tre år i havneudvalget.
Suppleant Bjarne A. Larsen blev
genvalgt.
Det samme gjaldt redaktøren Poul
Christensen.
Genvalgt blev også måleren Karl
Thorup.
Revisor Brian Frisendahl og revi
sorsuppleant Benny Gustafsson blev
genvalgt.
Punkt 5. Lovændringsforslag:
Bestyrelsen havde et lovændrings
forslag angående aldersgrænsen for
deltagelse i vagtordningen.
Forslaget, som står i martsnummeret
af bladet, blev oplæst sammen med
motiveringen, som formanden ud
dybede yderligere. Det var forslaget
fra efterårsgeneralforsamlingen, som
bestyrelsen havde lovet at sætte sta
tistik på, og ved en gennemgang af
tallene, var bestyrelsen kommet
frem til, at hvis alle over 65 år går én
vagt, kommer tallet til at passe med
behovet.
625 Birger Riis-Hansen sagde, at lo
ve ikke må være til at misforstå, og
mente derfor, at afsnit 8 skulle ænd
res, så der alene står "af helbreds
mæssige årsager".
Dirigenten understregede, at forslag
skulle fremsættes skriftligt.
824 Hans Olsen syntes, at 65 skulle
ændres til 70, da det burde være ri
meligt, at de, der er fyldt 70 ikke skal
gå på området om natten.
129 Per Østergaard mindede om, at
der er blevet talt om vagtordningen
adskillige gange igennem mange år.
Han opfordrede til et kompromis,
hvor der skulle stå, at vagtordningen
omfatter alle medlemmer under 70
år, og at man i stk. 2 beholdt det af
snit, hvor der står, at medlemmer
over 65 skal gå én vagt.
550 Lewis Zachariassen mindede
om, at Dennis Jørgensen på sidste
generalforsamling havde fremsat
forslag om, at alle skulle gå to vag
ter. Et forslag, der ikke var under
bygget med nogen form for statistik.
Han efterlyste desuden tal for og op
gørelser over, hvor mange vagter,
der var gået, hvor mange, der havde
betalt sig fra det osv. Disse oplysnin

ger burde foreligge, for at man kun
ne begrunde forslaget sagligt. Han
anfægtede også betegnelsen "vagtmandsordning". Han påpegede, at
teksten i lovene vedrørende vagt
ordningen ikke er delt op i afsnit og
regler. Han opfordrede til, at man
tilpassede ordningen, så det blev
muligt at henvise til afsnit og ikke li
nier.
Han stillede sig tvivlende overfor,
om det er lovligt at pålægge perso
ner over 65 år, der er fritaget fra at
arbejde, at skulle påtage sig at gå
nattevagt. Han mente, at det var uri
meligt, at de unge og rige bare kun
ne betale sig fra vagterne. Han op
fordrede bestyrelsen til at trække
forslaget og gennemarbejde det igen.
Formanden svarede, at det ikke var
bestyrelsens forslag, men at bestyrel
sen havde overtaget det, da gennem
gangen af tallene havde vist, at der
mangler ca.100 vagter. Dette ville
løse sig, hvis man ændrede aldersg
rænsen som foreslået.
Forslaget var oprindelig stillet af
Dennis Jørgensen, fordi han var af
den mening, at hvis man har kræfter
til at passe en båd, kan man også gå
vagt.
Da det, at gå vagt, er pligtarbejde for
foreningens medlemmer, kunne for
manden ikke forestille sig, at det
skulle være ulovligt, men han havde
ikke undersøgt det på forhånd, og
desuden kan man betale sig fra det.
Forslag blev ikke trukket.
276 Ole Juul ville vide, hvorfor man
havde sat 65 år som en grænse, da
man lavede ordningen. Han efterly
ste også prisen på hundevagten.
Han syntes, at som ordningen fun
gerede, handlede det om at få penge
i kassen, da man ikke kan forhindre
indbrud på pladsen, når hundevag
ten ikke benyttes. Han var heller ik
ke tilhænger af, at ældre mennesker
skulle gå rundt på pladsen om nat
ten.
Formanden svarede, at man, da ord
ningen startede for 20-25 år siden,
skulle gå én vagt, og på det tids
punkt var der medlemmer nok un
der 65 til at dække dette. Gruppen af
medlemmer på 60-65 år er efter
hånden stor, og skal ordningen fast
holdes, må de 65-årige også medvir
ke. Han følte sig selv fuldt ud i stand
til at indgå i vagtordningen.

536 Helen Rasmussen mente, at det
var overflødigt at skrive "fysiske"
(årsager) i afsnit 8. "Helbredsmæssi
ge" var dækkende, også for mang
lende lemmer.
355 Søren Poulsen anbefalede at
man bevarede vagtordningen, da
han fra sin gang i andre havne, hav
de erfaring for, at den har en stor
præventiv virkning.
473 Lillian Green følte sig fuldt ud i
stand til at gå den ene vagt og sagde,
at det altid vil være muligt at blive
fritaget, hvis der er helbredsmæssige
årsager dertil. Ændringsforslaget på
70 år som grænse kunne hun gå ind
for.
625 Birger Riis-Hansen mente stadig
ikke, at det er lovligt at opkræve de
500 kr, og at det ville blive vanske
ligt at inddrive dem, hvis et medlem
en dag nægter at betale.
En pligtordning virker ikke, hvis
man ikke har sanktionsmuligheder.
Som eksempel fortalte han om sin
andelsboligforening, hvor man er
gået den anden vej, idet man op
krævet et beløb over huslejen til en
vedligeholdelsesfond, for så at udbe
tale det til de andelshavere, der mø
der op og deltager i pligtarbejdet. De
får altså bonus i stedet for bøder.
550 Lewis Zachariassen mente, at
det var et postulat fra formanden, at
man havde gennemgået alle detaljer
i forslaget. Han kunne ikke se, at der
var ændret noget i det oprindelige
forslag. Han efterlyste de tal, man
havde arbejdet ud fra. Han bad om,
at forslaget blev gennemarbejdet
endnu en gang især med henblik på,
om det er lovligt at sætte folk til fy
sisk arbejde om natten, når de er
over 65 år.
15 Axel Petersen fremhævede, at det
ikke hed pligtarbejde, men samarbejde.
911 Ib Petersen mente at vide, at der
findes én dom i dansk historie, der
erkender, at det er lovligt at lave
vedtægtsændringer, der pålægge
fællesarbejde. Han ville forsøge at
finde den frem.
Dirigenten lukkede for talerækken
og sammenfattede de indkomne for
slag.
Forslag 1 fra 824 Hans Olsen, der øn
sker at ændre 65 til 70 år i det kom
mende regulativ.
Forslag 2 fra 929 Per Østergård, der
ønskede ændring til at være "med

lemmer over 18 og under 70 år".
Formanden udbad sig en pause i ge
neralforsamlingen, så bestyrelsen
kunne drøfte en tilpasning til forsla
get.
Formanden meddelte herefter, at be
styrelsen gik ind for følgende formu
lering af afsnit 1: "Vagtordningen
omfatter alle medlemmer over 18 og
under 70 år."
I afsnit 8 går man ind for at fjerne
"fysiske eller", så ordlyden bliver:
"Pensionister og andre medlemmer
under 70 år, der af helbredsmæssige
årsager ikke mener at kunne påtage
sig vagttjeneste, kan fritages herfor."
Dirigenten mente, at begge æn
dringsforslagene dermed faldt ind
under bestyrelsens forslag og satte
forslaget under afstemning. Han
konstaterede, at det tilstedeværende
antal medlemmer var stort nok til at
kunne vedtage et lovændringsfor
slag. Desuden skulle 2/3 af de tilste
deværende stemme for, for at det
kunne vedtages.
Der var uddelt 128 stemmesedler.
109 stemte ja til forslaget, 12 stemte
nej og 4 var blanke. Dermed var be
styrelsens lovforslag i sin ændrede
form vedtaget.
Punkt 6. Andre forslag:
Forslag 2, stillet af 865 Poul Bjørn
Jensen, oplæstes med motivering.
Det handler om etablering af en tele
fonordning, så skiltningen med for
ventet hjemkomst kan ændres af
havnemesteren efter telefonopkald.
Forslaget står trykt i martsnummeret.
Formanden sagde, at debatten om
røde og grønne skilte havde været
der på efterårsgeneralforsamlingen,
og at bestyrelsen gik ind for forsla
get.
929 Per Østergård sagde, at alle i
princippet burde have et skilt og
skrive på det, hvornår man forventer
at komme hjem.
Formanden sagde, at folk selvfølge
lig skal vende deres skilte, men at
det var rart at kunne få Mogens til at
vende skiltet, hvis man ringede med
en ændring eller en besked.
157 Mimi Olesen foreslog, at man
satte et klokkeslæt for, hvornår man
kunne ringe en besked ind til havne
fogeden. Kom beskeden for sent,
måtte man så være indstillet på at

vente på at få sin plads, hvis den var
optaget, til den følgende dag.
Forslaget blev herefter vedtaget ved
håndsoprækning med 1 stemme
imod.
Forslag nr. 3, stillet af 230 Mogens
Møller Iversen, handlede om en æn
dring af klubhusreglementets §9, så
pejsestuen gøres til røgfrit område,
undtagen ved udlejning til private
arrangementer. Forslaget er trykt i
martsnummeret.
Forslagsstilleren uddybede sit for
slag og fremhævede, at man stadig
kunne ryge i selve restauranten, som
var et større lokale og havde en bed
re ventilation. Formanden sagde, at
bestyrelsen gik ind for forslaget.
473 Lillian Green var imod forslaget,
selv om hun var ikkeryger. Hun syn
tes, at rygerne efterhånden var et
forfulgt folkefærd. Der bliver stadig
færre rygere, og hendes opfattelse
var, at de, der stadig ryger ikke kan
holde op, selv om de prøver. Hun
syntes, at den nuværende ordning
fungerede fint. At der virkelig er
færre rygere, havde hun konstateret,
når hun vaskede restaurantens gar
diner, der i de seneste år ikke var
nær så snavsede som tidligere. Hun
mente desuden, at det ikke skulle
være forment rygere at kunne sætte
sig i pejsestuens polstrede møbler.
Der blev foretaget en skriftlig af
stemning med følgende resultat: 58
stemme ja, 56 stemte nej, 9 var blan
ke og 2 ugyldige. Dermed var forsla
get vedtaget.
Forslag nr. 4 stillet af 540 Ib M.
Johansen, handlede om, at der skulle
opsættes en tavle med navn og tele
fonnummer på det medlem, der an
vendte hver enkelt bådplads.
Forslaget samt motiveringen står i
bladets martsnummer.
Forslagsstilleren uddybede sit for
slag med, at han ville være glad for
at få hjælp, og at han ikke kendte al
le de bådejere, der lå omkring ham.
Formanden sagde, at bestyrelsen gik
imod forslaget, da den nuværende
ordning fungerer. Man skal blot gen
nem et led mere. I arbejdstiden har
havnemesteren mulighed for at fin
de frem til den, der har pladsen, og
uden for arbejdstid har havneudval
gets tre medlemmer, kassereren eller
formanden samme mulighed.
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Medlemmerne vil næppe heller
være interesserede i at få hængt
sådanne lister op.
388 Svend Erik Culmsee sagde, at
hvis sådanne lister kom op, skulle
det være frivilligt, da enhver ellers
ville kunne hente hans telefonnum
mer og adresse, og det var han ikke
interesseret i.
687 Jørgen Rindal sagde, at en sådan
liste var det en oplagt mulighed for
enhver med forbryderisk hensigt. Et
andet problem ville være at få a jour
ført listerne med telefonnumre osv,
noget han som kasserer havde en
masse vrøvl med i forvejen. Det ville
stadig være muligt at få de nødven
dige oplysninger ved henvendelse til
de oplyste personer, hvis numre står
i bladet.
297 Ib Ejlev mindede om, at Frode
Fredegods tid var forbi. En offentlig
tilgængelig liste ville være en indby
delse til ubudne gæster.
Det er rimeligt, at medlemmerne gri
ber ind, hvis man ser, at der er noget
galt. Det er en praktisk ting, man
gør, for at hjælpe andre medlemmer.
Herefter blev forslaget trukket.
Forslag nr. 5 var stillet af 540 Ib M.
Johansen og var en opfordring til, at
låsesystemet i klubhuset blev ænd
ret, så man kunne komme ind med
en medlemsnøgle. Forslaget var delt
i 3 afsnit, som der skulle stemmes
om hver for sig og i den rækkefølge,
de var anført, idet det første var det
mest vidtgående. Hele forslaget står
i martsnummeret af bladet.
Forslagsstilleren uddybede sine for
slag med, at man om vinteren skulle
kunne komme ind i varmen med en
person, der var blevet afkølet ved fx
at være faldet i vandet.
Formanden sagde, at bestyrelsen gik
imod alle tre forslag. I sæsonen er
klubhuset åbent til klokken 23. Om
vinteren er der begrænset åbnings
tid, men den kan tilpasses til med
lemmerne, og skipperstuen er åben
for møder og undervisning efter luk
ketid. Taksten for tyveri- og brand
forsikring er holdt nede, fordi Tina i
dag lukker og låser. En ændring ville
medføre, at forpagtningsaftalen
skulle
genforhandles.
Hvis
Skipperstuen blev trukket ud, skulle
vi selv betale for varme og
rengøring.
Der er dog planer om at kunne åbne
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for baggangen ind til vagtstuen med
en medlemsnøgle.
687 Jørgen Rindal oplyste at forenin
gen råder over andre bygninger,
hvortil medlemmerne har adgang
med en medlemsnøgle, og hvor man
i givet tilfælde kan komme ind. En
yderligere åbning af klubhuset vil
medføre alt for mange vanskelighe
der uden at give en væsentlig for
bedring i forhold til nu, så han op
fordrede til at gå imod forslaget.
432 Johnny Hedegaard mente, at for
slaget i sin ordlyd nok ville blive
nedstemt, og han slog til lyd for, at
man måske på grund af ændringer
ne i hele området omkring SSF og
den deraf væsentligt forøgede besøgsfrekvens, især i sommerhal
våret, burde revurdere hele koncep
tet klubhus/restaurant.
Dirigenten udtrykte enighed med
den sidste taler og fremhævede, at vi
jo overfor kommunen har bekræftet,
at vi har åben adgang til vores areal.
130 Mogens Møller Iversen syntes, at
det kunne være rart, hvis man kun
ne komme ind i Skipperstuen, men
han gik alligevel imod forslaget, for
hvis en person med skumle hensig
ter først er kommet ind i huset, kan
han lettere arbejde videre i fred og
ro, end hvis han først skal starte
udefra.
540 Ib M. Johansen fremførte, at der
i forslaget står, at man skal kunne
komme ind med en medlemsnøgle,
dvs der skal være en smæklås, så
døren låser, når man er kommet ind.
Han mente også at kunne læse i be
styrelsesreferatet fra den 30. januar,
at rengøringen var med i budgettet.
Formanden svarede, at den omtalte
rengøring alene gjaldt de udvendige
toiletter og toiletbygningerne på
pladserne. Rengøringen af hele hu
set indvendigt er Tinas gebet.
Herefter blev der stemt om forslage
ne enkeltvis og ved håndsop
rækning.
Alle forslag blev forkastet.
Punkt 7. eventuelt.
388 Svend Erik Culmsee ville gerne
vide, hvor længe foreningen vil kun
ne bære at forpagte klubhuset ud
med underskud, som det er frem
gået af de sidste års budgetter?

625 Birger Riis-Hansen var glad for,
at udskiftningen af bestyrelsesmed
lemmerne var foregået på en beha
gelig måde. Han brød sig ikke om de
tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem
blev stemt ud mod sit eget ønske.
Derefter gav han de afgåede besty
relsesmedlemmer en pæn bemærk
ning med på vejen.
737 Poul Erik Dyreborg genoptog sit
tidligere indlæg angående det læser
brev, som ikke var blevet optaget i
bladet. I pausen havde redaktøren
oplyst ham om, at det ikke blev
bragt, fordi det var personligt. Han
påpegede, at man i det mindste bur
de have informeret ham om, at læs
erbrevet ikke ville blive bragt. Hvad
angår det personlige, følte han sig
selv hængt lidt ud i novemberbladet,
efter at han havde beklaget sig over,
at Bounty-projektet i Det maritime
Ungdomshus havde forhindret ham
i at kunne bruge slæbestedet til sin
jolle. Han syntes, at det var kedeligt,
at man kunne bringe så mange rejse
beskrivelser i bladet, men ikke ville
lade den debat, han havde lagt op
til, at køre videre, og han følte sig
derfor lidt trådt over tæerne.
565 Ivan Frisch opfordrede til, at
man kunne reservere pladser i ma
steskuret til de fastliggende, så man
fik sin egen plads, og en, der passe
de. Evt. kunne man sætte et skilt om
med pladsnummer. Hvis man kom
lidt sent op, ville det være rart at vi
de, at man havde en plads til mast
og bom. De sidste pladser kunne så
være forbeholdt vinteroplæggere.
550 Lewis Zachariassen beklagede
misforståelsen med motorkranen og
galgekranen.
Han syntes, det var fint, at man hav
de fundet et nyt lavpristrykkeri, men
ville vide, om man også sparede på
"typerne".
Til dette bemærkede dirigenten, at
sætternissen jo nok havde været på
spil.
50 Ole Jensen håbede ikke, at den af
slåede tv-overvågning af indgangen,
som nævnt i referatet fra den 27. fe
bruar, var blevet forvekslet med
hans forslag om et signal eller en
lampe i vagtstuen i forbindelse med
en føler ved indgangen.
891 Poul Christensen svarede
Dyreborg, at han som redaktør har
lov til at bestemme om et indlæg er

relevant. Dyreborg fik et læserbrev i
bladet og fik ligeledes et svar fra be
styrelsen og ungdomslederen. Det
næste indlæg fra Dyreborg vurdere
de redaktøren til at være af en sådan
karakter, at en videre diskussion ik
ke skulle føres i bladet, men direkte
med bestyrelsen.
Hvad angår sætternissen påpegede
han, at alle laver fejl, men kun re
daktører kan ikke skjule deres.
Dirigenten tog selv ordet og opfor
drede til at, man fører en sober tone
også i medlemsbladet og ikke forfal
der til at bruge det til at svine hinan
den til. Han opfordrede også til, at
man tager eventuelle problemer op
med den siddende bestyrelse, og
kun hvis det ikke fører til noget, el
ler hvis man synes, man bliver forbi
gået, kan man forsøge at få noget
optaget i bladet. SSF's blad bliver
sendt ud i hele landet. Der skal være

plads til forskellige meninger og
kommentarer, men det skal gøres på
en ordentlig måde.
803 Tonny Pedersen sagde til
Dyreborg, at han havde svaret ham
på mailen og beklaget, at svaret
måske havde været lidt skrapt, men
at det ikke var personligt henvendt
på ham, men en generel betragtning.
Hvis Dyreborg havde modtaget mai
len som en personlig kritik, beklage
de Tonny dette endnu en gang.
230 Mogens udtrykte sin glæde over,
at foreningen består af en bred for
samling med en god og frisk tone og
ånd, og det ville han gerne sige til de
nye bestyrelsesmedlemmer.
432 Johnny Hedegaard havde un
dret sig over den påfaldende store
udskiftning af pladsmænd trods den
gode tone og ånd.
I formandens afsluttende bemærk
ninger sagde han, at ideen med de

reserverede pladser i masteskuret vil
blive taget op på næste bestyrelses
møde. Tv-overvågningen, som var
baseret på kameraer og tv inde i
vagtstuen, var et forslag fra sidste
generalforsamling. Oles forslag om
et signal lød lovende og vil blive un
dersøgt nærmere.
Den nye vagtordning gælder først
fra næste sæson.
Til sidst takkede formanden general
forsamlingen for en god og saglig
debat og for gode indlæg. Han tak
kede dirigenten for kompetent ledel
se og sluttede af med at bede for
samlingen udbringe et leve for
Sundby Sejlforening.
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
Dirigent
referent

Bådmaling
og plejeprodukter

-25%
Så længe lager haves

Flligger farver
Hans Guldager A/S
Holmbladsgade 25
man-tors 9.00-17.30

2300 Kbh. S.
fredag 9.00-18.00

telefon 32547333
lørdag 9.00-14.00

www.flugger.dk
7

Formandens beretning
For årsgeneralf orsamlingen 2006

Det er med stor beklagelse jeg må
meddele, at Sundby Sejlforening har
mistet følgende medlemmer, som er
afgået ved døden.

og nu ejer en Nordisk snekke
"Titras". Jørgen er vor kasserer gen
nem mange år og som sådan fore
ningens vigtigste medlem.

Medlem nr. 1002:
Torben Frode Olsen afgik ved døden
den 21. november sidste år og op
nåede 32 års medlemskab. Torben
sejlede mange år i sin Marina 25
"Merci" og han har siddet i bestyrel
sen som klubhusrepræsentant.

Medlem nr. 631:
Tonny Povlsen, som har været junior
og vundet flere mesterskaber i
Yngling. Tonny har haft en Banner 30
og sejler i dag Folkebåd på topplan.
Medlem nr. 650:
Freddy Thorsen, som har en motor
jolle på nordre mole og er medlem af
bestyrelsen hos Seniorerne.

Medlem nr. 390:
Arne Kouring, kendt som "Krølle",
døde den 15. december efter 23 års
medlemskab. Arne sejlede næsten
hver dag med sin smukke kutter
"Polly", som han overtog efter sin far.
Medlem nr. 313:
Tage Woltemath afgik ved døden
den 26. december og opnåede 58 års
medlemskab. Tages sidste båd var
en Vinga 29 "Maja" som blev flittigt
brugt til hyggesejlads og fisketure.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig
og mindes vore afdøde medlemmer.
Æret være deres minde
I dette forår kan vi fejre 14 medlem
mer, som gennem et langt medlem
skab har opnået at runde et jubi
læum.
25 års jubilarer

Medlem nr. 756:
Stig Wessberg, som har haft en
Jaguar sejlbåd.
Medlem nr. 891:
Poul Christensen, der som en af de
første besejlede Europas kanaler
med "Martha" og i dag ejer motorbå
den "Chiep". Poul er instruktør på
sejlerskolen, underviser i navigation
og har på bedste vis redigeret vort
blad i mange år.
Medlem nr. 857:
Lars Methmann har haft en
Marieholm 26 "Obelix"og skiftede
sidste år til en Halberg Rassy 312.
Medlem nr.1104:
Birthe Lindhardtsen, som nyder sejlerlivet i "Naver".
Medlem nr.1255:
Else Elisabeth Olsen, som sejler med
Ole i "Vip".
Medlem nr.1030:
Henning Christiansen, som ejer den
hollandske voljagt "Sværdfisken" og
er medlem af Kanonlauget.

Medlem nr. 687:
Jørgen Rindal, som var jollesejler før
han overgik til kølbåde med en IF'er
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Medlem nr. 169:
Ulla Bernth som for år tilbage sejlede
med "Jasda" og nu nyder livet hos
seniorerne.

40 års jubilarer

Medlem nr. 113:
Kirsten Bech, som har været junior
og har haft en Juniorbåd og en
Nimbus og sejler nu med sin far
"Ras".
Medlem nr. 393:
Hans Jørgen Sørensen har været ak
tiv kapsejler i kutter, spidsgatter og
drage og ejer nu en Nordisk
Familiebåd.
Medlem nr. 651:
Karl Thorup har en Larsen 34
"Kisser". Telefon Karl er den ene af
vore målere og har været i kapsejl
adsudvalget i mange år.
Medlem nr. 921:
Søren Bødtker har været junior og
har haft spidsgatter, IF'er og ejer nu
en Maxi 999 "Luna". Søren "Ballast"
har været dirigent et par gange og er
instruktør på sejlerskolen.
50 års jubilar
Medlem nr. 473:
Lillian Green Jensen
har været junior og
har lige siden været
aktiv på alle fronter.
Lillian er kasserer i Østersøkredsen
og kok og hovmester på HR 312'eren
"Peder Wessel" hvor Jens er skipper.
60 års jubilar
Medlem nr. 566:
Gert Rasmussen har
været meget aktiv
sejler og hans sidste

båd var en Maxi 77 "Malle Muk".
Eksterne forhold af betydning for
SSF
Strandparken
Strandparken er anlagt først og
fremmest til badegæster, men der er
mange interessegrupper som ønsker
at bruge vandarealerne: Dykkere,
wind-surfere og keit-surfere, kajak
ker, sejl- og motorbåde - og jollesejl
ads i lagunen. Området er så stort, at
der er plads til alle når vi viser hen
syn til hinanden.
I september måned sidste år afholdt
Vej & Park et møde, hvor bruger re
præsentanter og strandparkens le
delse drøftede, hvordan de forskelli
ge former for sejlads ud for stranden
og i lagunen skulle ske i fremtiden.
Strandparken har for en uge siden
oplyst, at der bliver udlagt markeringsbøjer i år, men at det endelige
regelsæt endnu ikke er udarbejdet
og indtil det sker, må vi overholde
sidste års henstilling om ikke at sejle
og ankre op indenfor 100 meter fra
kysten.
For et år siden ønskede strandpar
ken en uafmærket dykkerbane ud til
det såkaldte "Margrethehul", og det
blev afvist af daværende parkbru
gerråd af sikkerhedsmæssige årsa
ger. Der er igen forslag om en dyk
kerbane, denne gang fra strandpar
kens midtermole mod øst og ud til
vor kapsejladsbane og yderligere
med anlæg af et kunstigt rev, hvor
dybden nogle steder er under en
halv meter. Vi har gennem Dansk
Sejlunion og Friluftsrådet protesteret
over placeringen, fordi kapsejladsba
nen ikke kan flyttes yderligere og
den nord- og sydgående trafik ville
blive henvist til sejlrenden. Vi har
gjort indsigelse til Kystinspekto
ratet gennem Friluftsrådet som fo
reslår, at dykkerbanen drejes mod
nord, så den kommer til at ligge pa
rallelt med kysten og i øvrigt bliver
afmærket forsvarligt.
Helgoland
Placering og udformningen af
Helgoland er endelig faldet på plads
og der er foretaget boreprøver af
havbunden af de to arbejdsfartøjer,
som mod betaling har ligget i hav

nen i vinter, og nu venter "Det Kolde
Gys" blot på, at byggeriet kommer i
gang.
Lystbådehavnen Prøvestenen
Arbejdet med molerne skrider frem
ad efter at have ligget lidt stille, og
vi kan se molehovedet ved vor sejl
rende er ved at blive etableret. Vi får
ofte henvendelse fra bådejere som vi
ikke kan tilbyde en havne-plads for
eløbig, og derfor har vi lagt et link
på vor hjemmeside til prøvestenshavnen, som får det første bassin
klar til næste år.
Området syd for SSF
På efterårsgeneralforsamlingen ori
enterede jeg om mødet hos kommu
nen i oktober, hvor brugerne frem
kom med deres mening om kommu
nens oplæg, bl.a. afviste vi ønsket
om en offentlig sti gennem SSF.
Kommunens arbejdsgruppe skulle
herefter udarbejde en indstilling til
Borgerrepræsentationen om områ
dets fremtidige anvendelse, og grup
pen satsede på at have den klar til
vedtagelse i januar-februar i år.
Kommunen har tidligere meddelt, at
først når indstillingen er vedtaget
kan vi genoptage forhandlingerne af
vor lejekontrakt. Jeg har rykket ar
bejdsgruppens leder for indstillin
gen og fik den 21. februar det svar,
at der endnu ikke foreligger en kon
klusion der kan danne grundlag for
en indstilling. Jeg har fra anden side
hørt, at der pt. ikke arbejdes på sa
gen fordi afdelingen er travlt optaget
af at finde bygge-grunde til overbor
gmesterens projekt om billige boli
ger.
Havn og Plads
Havneudvalget har været rundt og
kontrolopmåle bredden på de ledige
pladser, så en tildelt plads mht. båd
bredde er korrekt fra starten. Der var
80 ansøgninger om havneplads og
heldigvis har vi kunnet glæde mel
lem 40 og 50 medlemmer med en
fast plads i år. Tilbage er låneplad
serne som vi ønsker at uddele hur
tigst muligt, så giv havneudvalget
besked hvis du ikke skal bruge din
havneplads i år.
Traktoren er gammel og begynder at
være dyr i reparationer, så vi har

planer om at anskaffe en ny, dvs. en
ny brugt, dog tidligst næste år. Vi
udarbejder en behovsanalyse, så en
ny traktor og udstyret får den rette
størrelse og sammensætning.
Havnesjakket har opført inddæknin
ger til de nye miljøstationer til hus
holdningsaffald, dåser og flasker.
Miljøkonsulenten fra vort renovati
onsselskab har for lidt siden fortalt
om de skærpede krav til sortering af
affald og for at undgå fejlsortering
bliver containere og beholdere tyde
ligt mærket med affaldstype. På den
nye infostander ved hovedindgan
gen bliver opsat en miljøplan over
havnen, så alle kan se hvor de for
skellige typer affald skal afleveres.
Havnesjakket har også istandsat det
sammensunkne hjørne mellem pro
viantkajen og trailerbeddingen - tak
for det.
Der blev et stort driftsunderskud på
havn og plads sidste år, og selv uden
det ekstraordinære arbejde med el.
på sdr.mole og udgravning, så var
udgifterne langt større end indtæg
terne fra pladsleje. Havneudvalget
følger udgifterne tæt og der vil kun
blive udført nødvendigt vedligehol
delsesarbejde i år. Der skal være
overskud på driften så der er råd til
fornyelser og desuden vil Told/Skat
ikke acceptere, at vi igen fremlægger
et negativt momsregnskab. Om en
måned har vi tallene for merindtæg
ter på pladsleje og pælepenge, og be
styrelsen vil herefter vurdere om det
er nødvendigt med en pladslejefor
højelse.
Flemming har indført et månedligt
morgenmøde, hvor alle som deltager
i arbejdet på havnen er indbudt. På
møderne gennemgås udført arbejde
fra sidste møde og planlagt arbejde
fordeles efter opgavens art. Det er et
godt initiativ og alle er tilfredse med
ordningen.
Vi har opsagt vor Havnemester
Frank Sørensen, og han stopper ved
udgangen af juni måned. Årsagen
er, at Franks visioner, ønsker og
krav om hvordan havnen skal drives
er så langt fra bestyrelsens mening
og ønsker, at en fortsættelse af
ansættelsen ville være utilfredsstil
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lende for begge parter og medføre
konflikter. Både bestyrelsen og
Frank ønsker et positivt samarbejde i
opsigelsesperioden, og Frank skal
være velkommen hernede hvis han
genoptager sit gamle arbejde som
vognmand.
Klubhus
Hele huset blev malet sidste år, så
der skulle kun udbedres småskader.
Arne foreslog derfor klubhussjakket,
at de skulle klare hovedrengøring og
polering af gulve i år, så vi sparede
de 20.000 kr. det koster og bruge
pengene på et nyt tæppe i
Pejsesalen. Der er lagt nyt linoleum i
Skipperstuen, og det er betalt af for
sikringen som en del af rørskaden.
Arbejdstilsynet var hernede sidste
efterår og forlangte svalekælderen i
øldepotet fyldt op til gulvniveau og
bedre adgangsvej fra bagdøren.
Arbejdet er udført inkl. nedtagning
af telefonen, som bliver sat op i bag
gangen til Skipperstuen. I køkkenet
skulle en lunke i kloakken og et de
fekt afløb udskiftes, og arbejdet blev
udført i januar måned. Til Fastelavn
var afløbet ved opvaskemaskinen til
stoppet og en spiralrensning og
trykspuling hjalp ikke, så kloakme
steren blev tilkaldt. Efter gennem
gang af tegningerne erkendte han, at
hans folk havde "glemt" at tilslutte
en streng fra køkkenets sydlige om
råde. Køkkenet skulle ryddes igen
og gulvet brækkes op, så vi måtte
lukke klubhuset i 14 dage. Arbejdet
er udført uden udgifter for SSF og
Tina har anmeldt sit driftstab til for
sikringen. Hele sagen er grotesk, og
vi kan kun beklage den ulejlighed
lukningen har medført for Tina og
medlemmer.
Lillian har igen vasket gardiner og
flag og jeg vil sige dig og klubhus
sjakket mange tak for indsatsen.
Fester
Hanne styrer festerne med sikker
hånd med hjælp og støtte af udvalg
og venner. Som noget nyt var der
engageret en disc-jockey til julefro
kosten og efter positive tilkendegi
velser er han hyret til næste julefro
kost. Børnenes juletræ og fastelavns
festen er særlig festlig med hjemmesyede dragter og papirklip og banko
spillet kørte rundt med et lille over
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skud.
En stor tak fra Hanne til hendes
medhjælpere og hun håber, at pinse
pigerne møder talstærkt op igen i år.
Sejlerskolen
En af vore instruktører, Heidi
Christensen, underviser i førstehjælp
på sit arbejde. Heidi arrangerer et
førstehjælpskursus for instruktører
ne, så de kan tackle et uheld på van
det - tak til Heidi for tilbudet.
Presset på sejlerskolen fortsætter med
60 tilmeldte elever. Heldigvis har vi
fået et par nye instruktører, og med
en samlet stab på 14 instruktører
kommer bådene ud at sejle hver aften
med plads til alle eleverne.
Tovværkskurset havde 3 elever op
til prøve, og alle bestod med flotte
knob og splejsninger. Der var så
mange tilmeldt navigation, at Poul
oprettede et ekstra hold til undervis
ning hver anden lørdag. Det er en
fordobling i forhold til sidste år med
over 20 elever til eksamen, de sidste
i går lørdag.
Sejlerskole og undervisning kører i
højeste gear og jeg vil sige tak for
indsatsen til Ulla og alle som giver
en hånd med.
Ungdom, joller og havkajakker
Tonny er blevet kredsungdomsleder
i Østersøkredsen og under temaet
"sejl noget andet" lægger han ud
med et storstilet arrangement lør
dag/ søndag i Pinsen. Lynetten er
medarrangør og Kastrup og Dragør
har meldt positivt tilbage. Vi har
bedt klubberne om at møde op med
deres forskellige joller og både samt
følgebåde og ledere, så vi har de for
nødne instruktører og materiel. Der
bliver undervist i de forskellige klas
ser og mulighed for prøveture i de
bådtyper der er tilstede.
På kredsmødet i Rønne var der stor
interesse for arrangementet og vi
forventer stort fremmøde af unge og
ledere fra Bornholm. Gennem Dansk
Sejlunion vil vi forsøge at få flere
bådklasser til at dukke op og delta
ge, og hvis alt går efter planerne kan
vi tilbyde kredsens ungdom at få
prøvet følgende: Optimistjoller, begyndersurfboards, Zoom 8 joller,

Europajoller, Laserjoller, 2 mands
Feva joller, Hobie og Yngling og des
uden arbejdes der på at få en 29'er
og CB 66 til at komme. Der bliver
overnatningsmulighed i Det
Maritime Ungdomshus og de unge
skal blot medbringe sovepose, luft
madras og godt humør. Med fælles
spisning og aftensnak om dagens
sejladser er der lagt op til en fanta
stisk social week-end med uanede
muligheder, og deltagerprisen kan
holdes under 100 kr.
Team YD 24 Ginger med Morten,
Kristian og Marck er udtaget til VM i
Frankrig i juli måned. Sidste år del
tog de i samtlige ynglingestævner
med flotte resultater, bl.a. som vin
der af Torm rederiernes grandprixs
erie i klassen og de fik bronzemedal
je til ungdoms DM. SSF yder sit sæd
vanlige tilskud, men turen er dyr så
de skal ud og finde sponsorer.
Udover kapsejladserne lørdage og
søndage er de også instruktører i
ungdomsafdelingen om mandagen
og tirsdagen. Godt gået drenge, men
det bliver værre i år med den tilgang
vi ser derude, så en hjælpende hånd
vil blive modtaget med glæde.
Det Maritime Ungdomshus søger
gennem Friluftsrådet et fond om
midler til et "Flydende klasseværel
se", som er en flydebro hvor der
yderst er et plateau med et bassin,
og den skal placeres for enden af
den offentlige sti. Vi håber det lyk
kes, for der er trængsel på den nu
værende bro når der er undervis
ning og stævner.
For 14 dage siden afholdt vi et møde
med jollesejlere og havkajakroere for
at diskutere deres forhold og opfor
dre dem til at vælge en jolle- eller
kajakrepræsentant til aflastning af
Tonny. Mødet forløb meget positivt
og de fremmødte var opsat på at
hjælpe til med diverse arbejde.
Kajakstativerne skal flyttes ind un
der brodækket på sydsiden af ung
domshuset og der skal sættes "loft"
op. Den nye placering vil lette søsæt
ning af kajakker fra den planlagte
bro og jollesejlerne får mere plads på
deres område. Undervisning og re
gelsæt for kajakroere blev også di
skuteret og vi regner med, at et par

af de erfarne roere vil påtage sig det
te, så sikkerheden kommer på plads.
Arbejdet med indretning og istand
sættelse af det gamle juniorhus skal
også i gang, så jo før de organiserer
et arbejdssjak og starter op, desto
hurtigere kan de bruge huset til de
res grej og få acceptable forhold.
Sidste år bevilgede Tuborgfondet
50.000 kr. som støtte til køb af en ny
følgebåd, som er en gummibåd med
fast bund. Båden koster over 100.000
kr., så vi har ansøgt flere firmaer og
fonde om midler til dækning af rest
prisen. Det er ikke lykkedes, så vi
har besluttet selv at dække restsum
men for at donationen ikke går tabt.
Båden bliver overgivet til ungdom
safdelingen ved standerhejsningen.
Efter opfordring på sidste general
forsamling har Flemming von
Wowern, Jens Green og Flemming
Voss dannet et sponsorudvalg, som
siden har været meget aktive og op
nået flotte resultater. Den første
sponsor var Hellers med en Zoom-8
jolle, som afleveres til standerhejs
ningen, og vi har fået en favorabel
rabataftale på indkøb til klubben.
Aug. Olsen's Eftf.A/S og Højlunds
Flyttefirma har sponsoreret penge
beløb til grej og der forhandles vide
re med flere firmaer, hvor vi forven
ter et positivt svar.
Jeg har lige fået oplyst at Øens
Murerfirma også sponserer en
Zoom-8 jolle, så der bliver trængsel
ved signalmasten til standerhejsningen
Jeg vil udtrykke stor tak til Tonny,
udvalget og sponsorerne.
Kapsejlads
Mogens har været på dommerkur
sus med sit udvalg så de har styr på
ændringer og nye regler og de har
lovet at hjælpe til ved et par DM i
andre klubber. For at få gang i kap
sejladserne vil udvalget arrangere
træning i kapsejlads for elever fra
skolebådene og andre interesserede.
Erfarne kapsejlere der vil hjælpe til
som instruktører bedes kontakte
Mogens.
Motorbåde og sikkerhed
De to fisketure om efteråret ligger
for tæt på hinanden, så september

turen bliver flyttet til maj måned og
så må fangstmængden vise om det
er en god ide. Kim har planer om en
week-end tur til Dragør Bådelaug,
hvor vi har fået lov til at låne klub
hus og grill, og jeg vil minde om det
planlagte motorbådsløb til famili
esejladsen - sæt et kryds i kalende
ren nu.
Kastrup Tursejlerforening melder
om en voldsom stigning i indbrud
og hærværk i vinter. Vi har ikke fået
melding om tyveri indtil nu, så vi er
tilsyneladende gået fri selvom der
har været mange nætter uden vagt.
Kommunikation
Vort blad holder den høje standard
og når Poul mangler stof finder han
en interessant artikel hos sejlunionen
eller FLID, så vi er informeret om
nyheder og tiltag indenfor sejlsport.
Vi har fået ny trykker som også sør
ger for adressering og med ændring
til A-post for 25 øre pr. blad er eks
peditionstiden nedsat fra 14 dage til
7 dage.
Vor ny hjemmeside er rigtig flot og
har fået meget ros, bl.a. fra vore na
boklubber. Den har fået flere links
og Mette er hurtig med opdatering
og følger godt op på ønsker og for
slag fra bestyrelsen
Forsikring
Jeg har sammen med Codan og en
ekspert i havneanlæg gennemgået
foreningens bygninger og materiel
for at kontrollere, om vi har de nød
vendige forsikringer. Eksempelvis
var motorkranen ikke forsikret og vi
afventer en rapport om der er andre
mangler i vort ansvarsområde.
Vi har undersøgt om vagterne er for
sikret af SSF og jeg kan oplyse, at det
er de ikke med nuværende forsik
ring vi har gennem Dansk Sejlunion,
som omfatter medlemmer der ud
fører frivilligt arbejde. Vi har en dia
log med sejlunionen om forsikringen
kan udvides til at dække pligtarbej
de og afventer svar inden vi foreta
ger os yderligere
Codan har tilbudt at komme og for
tælle alt om forsikring og besvare
spørgsmål, så vi arrangerer en klu
baften torsdag den 27. april.

Østersøkredsen
På kredsmødet for 14 dage siden på
Bornholm blev forslag til behandling
på Dansk Sejlunions generalforsam
ling gennemgået. Udover redaktio
nelle ændringer af vedtægterne er
der forslag om en kontingentfor
højelse fra 65 kr. til 67 kr. pr med
lem, som er nødvendigt for at fast
holde nuværende aktivitetsniveau,
og der var enighed om at stemme
for forslaget. Sejlunionen har arbej
det med projekt "Danske bådejere",
som er en indkøbsforening med til
bud og rabat til medlemmer.
Kredsen er imod et forslag om et ekstrakontingent i 2007 på 5 kr. til op
start og finansiering og fremsætter et
ændringsforslag således, at ekstra
kontingentet kan fremsættes igen til
næste år hvis udgiften ikke kan hol
des
indenfor
driften.
Kredsformanden Ole Rasmussen er
valgt ind i Friluftsrådet og opstiller
til valg i unionens hovedbestyrelse.
Nyt fra andre klubber: Lynetten har
vedtaget at købe bådhåndteringsud
styr for IV2 mill., bl.a. en 20 tons
svingkran som forsynes med sand
filter til opsugning af bundmaling.
Rønne Sejlklub kæmper mod kom
munen som ønsker at placere husbå
de i yderhavnen og de må indstille
ungdomsarbejdet fordi de ikke kan
opdrive en leder
Tonny og jeg deltager i Sejlunionens
generalforsamling næste week-end,
hvor Tonny har et indlæg om godt
samarbejde mellem kommune og
sejlforening.
Folkeoplysningsudvalget
SSF får tilskud til drift og ungdoms
arbejde og vi kan muligvis få støtte
til særlige aktiviteter. For at få ind
sigt i fordelingen opstillede vi Ib
Ejlev som kandidat . Ib blev valgt
ind som suppleant og kan derved
følge behandlingen af ansøgninger.
Hæderstegn
Bjørka Schandorff
stopper som sekre
tær efter 10 år i be
styrelsen, og samle
de vi hendes vel
skrevne referater
sammen fra perioden ville de fylde
en telefonbog. Jeg kan også nævne
hjælp på bureauet til kapsejladser,
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Old-boys, Banko og andet frivilligt
arbejde. Bestyrelsen er enige om at
tildele Bjørka Sundby Sejlforening's
hæderstegn for en værdifuld ind
sats.
Vinduer - døre - foldedøre
Jeg vil til slut takke bestyrelse, re
daktør, web-master, kasserer og
suppleant, instruktører og udvalg
for deres indsats og et godt samar
bejde. Også en stor tak til de med
lemmer der på forskellig vis yder en
frivillig indsats til gavn for os alle.

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

Hermed fremlægger jeg min beret
ning for generalforsamlingen.

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

Medlemsaften
Torsdag den 27. april kl. 19 i klubhuset.
Fra vort forsikringsselskab Codan, kommer assurandør
Leif Christensen og fortæller alt om bådforsikring og besvarer
^ spørgsmål om:
SSF's kollektive ansvarsforsikring
• Kaskoforsikring og ulykkesforsikring
• Priser - dækning - selvrisiko - uaflåst
båd og løsøre i båden
• Dækningsperiode og klubrabat

12

J4R
4 HK 4-takt, kort påhængs
motor med indbygget tank.
Vejl. pris kr. 8.790,-

tfo/insoi

J j d z S J . t' J jJ 3i
IntelliMap 500C
Maksimal farveplotter - til en
billig pris!
Vejl. pris kr. 5.999,-

Passport Duet Log/Ekkolod

r

Incl. transducere.
Vejl. pris kr. 3.295,-

Fendere
Med de originale "sort top"
markedets mest solgt fendere.
Farve: hvid eller blå.

Salonlampe

5x20"

90,-

6x23"

"lOO,-

8x27"

180«-

12 V. Flot lakeret messing
afbryder incl. Pære.
Vejl. pris kr. 289,-

Fortojningsfjedre af gummi. Fås i tre
forskellige størrelser.

Tilbuddene er gældende
så længe lager haves.

nmibåd
fl oppustelig køl
e 230 cm.
s 6.999,-

5•'G

Nr. 1: Til 6-12 mm

59,-

Nr. 2: Til 14-16 mm

89,-

Nr.3: Til 18-20 mm

11Q,-

Heller*s
Yachtværft & udstyr

^WfiTTV
Kastrup Strandpark 9 • 2770 Kastmp.

Havnepladser 2006
16. marts 2006
Nedenstående liste er baseret på de kendte pladsbredder, og da nogle pladser i kanalen endnu ikke er opmålt, så vil
uddelingen af disse blive forsinket, indtil isen er væk, så en opmåling kan laves.
Tildeling af en havneplads er først endelig, når medlemmet har betalt pælepenge (1000 Kr) og havnepenge (150 Kr
gange bådens bredde og længde), samt har vist duelighedsbevis og kvittering for bådforsikring. Når dette er i orden,
udleveres et pladsmærke, som skal være på båden ved søsætning.
NB: pælepenge skal kun betales første gang man får en fast plads i havnen; ikke ved flytning af plads.
Lånepladser uddeles, efterhånden som vi kender til pladser som bliver midlertidigt ledige i 2006.

Følgende medlemmer har fået tildelt ny havneplads i 2006:
Medlnr. Navn

indmeldt

pladsnr.

Medlnr. Navn

A463
A635
A37
A973
A472
A625
A896
A857
A221
A116
A259
A420
A146
A981
A235
Al 39
A321
A1041
A561
A136
A696
A403
A501
A442
A766
A182
A821
A867
A900
A143
A224
A544
A550
A950
A961

16-05-68
30-05-68
30-01-69
04-06-70
03-02-72
06-05-76
28-02-80
09-04-81
11-01-82
11-11-82
25-08-83
17-11-83
02-02-84
20-09-84
30-05-85
16-06-88
01-06-89
01-06-89
11-10-90
13-06-91
07-04-94
09-02-95
01-06-95
08-10-98
19-10-00
15-02-01
02-08-01
12-09-01
04-10-01
21-02-02
07-03-02
18-04-02
18-04-02
20-06-02
27-06-02

109
122
48
303
42
309
305
88
313
181
40
171
196
62
184
191
312
119
256
12
16
205
117
54
213
200
172
25
215
113
85
26
315
162
160

A994
A995
A1010
A1003
A1053
A1060
A264
A1007
A1067
A1063
A1079
A1091
A1094
A100
A85
A151
A201
A238
A336
A637
A781
A669
A7
A467
A466
A548
A1014
A638
Al 029

Peter Hansen
Claus Rønnov Larsen
Kim Steffensen
Finn Hansen
Poul Zastrow
Birger Riis-Hansen
Per Nielsen
Lars Methmann
Kim Travers
Erik Grønning
Henrik Heger
Leif Henriksen
Ulla Helium
Kimmy Olesen
Kirsten Fraenkel
Poul Lauritsen
Leif Brydenfelt
Martin Brydenfelt
Tommy Nielsen
Sune Arge Methmann
Ivan Besby
Finn Mortensen
Benjamin K. Mody
Kristian Schaldemose
Michel Papaetros
Anders Brun Andersen
Lars Braat
Brian Ekstrøm
Ole Gam
Peter Sørensen
Orla Hansen
Asger Larsen
Lewis Zacheriassen
Frank Fredskilde
Arne Bjørn Nielsen

Havneudvalget ønsker alle en god sejlsæson i 2006.
Johnny & Finn
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Mette Byriel
Heidi Christensen
Rudolfo Damasco
Poul Georg Olsen
Carsten Steno
Suzanne Elizabeth Vedel
Joakim Quistorff-Refn
Bent Andersen
Knud Bidstrup
Nils Kristian Rasmus
Thomas Sofienberg
Niels-Jørgen Skydsgaard
Morten Hansen
Klaus Stenbæk Hansen
Martin H. Nielsen
Mads Have
Pierpaolo Gamba
Yngve Frederiksen
Magnus Platz
Mads Jungshoved
Flemming Ib Manniche
Mickael Hvied
Peter Andreasen
Betina Kjerulf-Jensen
Ditte Andreasen
Henrik Hegelund
Mikael Jørgensen
Mikkel Opstrup
Uffe Hastrup

Lånepladser i 2006
A856 Kurt Riber
A1032 Allan Ekstrøm
A341 Tom Benda
A148 Palle Thilo

indmeldt

pladsnr.

15-08-02
29-08-02
29-08-02
12-12-02
06-02-03
06-03-03
28-08-03

328
70
139
188
166
27
18

28-08-03
25-09-03
30-10-03
13-11-03
26-02-04
26-02-04
25-03-04
05-04-04
29-04-04
17-06-04
05-08-04
09-08-04
12-08-04
30-09-04
02-12-04
02-12-04
03-02-05
19-05-05
22-09-05
02-02-06

132
6
72
10
224
201
207
245
225
112
28
258
259
108
61
266
96
214
94
98

06-09-01
26-09-02
03-04-03
18-03-04

78
153
308
182

Fastelavn i billeder

Skuruddeling
Nedenstående liste viser hvilke skure der er uddelt pr. 25. marts.
Da tildelingen indebærer visse omrokeringer, kan det vare et stykke tid før
et skur kan overtages af den nye ejer.
Skure der ikke umiddelbart kan overtages, er i listen, under bemærkning,
mærket med ordet VENTE.
Efter medio april, kan du henvende dig til havneudvalget for at høre nær
mere om tidspunkt for overtagelsen.

Tildeling af et skur er først endelig, når du betalt for skuret.
Et enkkeltskur koster 1500 Kr, og et dobbeltskur 3000 Kr.
Følgende medlemmer har fået tildelt skur:
Medl. Navn
indmeldt

skurnr

bemærkning

287
857
957
118
93
248
696
501
454
213
489
418
297
540
35
182
835
834
884
28

154
44+45
71+72
180+182
375+376
82
115
85
307+308
182
405+406
36
191
325+326
701
393
419
227
216
97

VENTE
VENTE
VENTE

Johnny Pileborg
Lars Methmann
Helmer Scharff
John Frisch
Ebbe Møller
Bjørn Gamst
Ivan Besby
Benjamin Mody
Hans Chr. Zimmermann
Erik Andersen
Ingeborg Lauridsen
Rolf Rasborg
Ib Ejlev
Ib Johansen
Ole Hausted Schmidt
Anders Brun Andersen
John Verge
Martin Skjold
Jesper Jacobsen
Henrik Thorup

15-03-79
09-04-81
24-11-83
31-12-83
10-05-84
30-09-89
07-04-94
01-06-95
15-08-96
29-05-97
27-08-98
30-06-99
06-05-00
20-06-00
08-02-01
15-02-01
09-08-01
09-08-01
16-08-01
14-02-02

VENTE
VENTE
VENTE
VENTE
VENTE

VENTE

VENTE

Passager. - Stopper denne bus ved

• hat set
længe

Chauffør: - Hvis den ikke gør, bliver
der ihvertfald et stort "plask"!

an1
a£V enge ™lodt.^ adla

. Mor, du kan tro jeg har snydt
du hort at aHe busser stopper i

3t paSa S ere "e

selskabet!

•SS.«-"sa

:^,VOri°rdet? Strejker de?
kommeafogp™

bus-

kan
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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 brhandles med rustbeskyttelse
Priser exl. Moms
2-15 hk
675rkr.
20-45 hk
880,- kr.
50-75 hk
1.175,-kr.
80 -125 hk
1.480,- kr

YAMAHA

j2-9Md]raoc3ra

WLm£) OUT BOARDS

Johnson
QUICKSIUfER

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.

Gastebørsen
Vi hører en gang imellen, at nogle sejlere gerne vil sejle kapsejlads, men
mangler en eller to, som gerne vil være gast på en sejlads.
Vi hører også en gang imellem, fra nogle, mest fra medlemmer
der går til navigation eller sejler på sejlerskolens både,
men ikke selv har en båd, at de godt kunne tænke
sig at være gast på en sejlbåd og
ad den vej prøve at sejle
kapsejlads.

A \W

&

Vi opretter nu en gastebørs,
hvor skipperne kan få kontakt
med gaster og gaster kan få
kontakt men en skipperne.
I mellemgangen i klubhuset vil
der på opslagstavlen blive et op
slag hvor man kan skrive sig på eller
kontakte dem, der har skrevet sig på.
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Rettelsesblade til Love og reglementer for Sundby Sejlforening
Klubhusreglement

§1
Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster, som er i følge med med
lemmer, samt medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber har adgang til
klublokalerne.
§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 skibsklokke m.v.
§6

Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt.
§7
Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset.

§8
Rygeforbud ved SSF's børnearrangementer.
Det gælder kun i de timer arrangementet varer og kun i det (de) lokaler
der anvendes.
§9
Pejsestuen er røgfrit område, undtagen ved udlejning til private
arrangementer.
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V agtmandsordning
Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra den 1. oktober til den 30. april.
Vagtordningen omfatter alle medlemmer over 18 år og under 70 år, der har
plads på foreningens område.
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, dog er medlemmer over 65
år fritaget for den ene, og hvert vagthold skal bestå af tre medlemmer, hvor
af den ene skal opholde sig i klubhuset ved telefon, og to skal patruljere på
havn og plads. Den indeværende og de udegående vagter skal være forsynet
med bærbar radio.
Ved fremmøde af kun to medlemmer skal kun området omkring klubhu
set afpatruljeres.
Vagterne må ikke forlade klubhuset alene. Der skal altid være to i følge.
Vagterne må ikke foretage anholdelser, men skal alene ved deres tilstede
værelse og ved overvågning virke præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer noget unormalt, skal straks via radio
rapportere til indeværende vagt, som da straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse af våben eller andre genstande, som er i
strid med dansk lovgivning om våbenbesiddelse.
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 2200 aften til kl. 0600 morgen.
Foreningens sikkerhedsrepræsentant leder og fordeler vagterne og skal i vi
dest mulige omfang tage hensyn til medlemmernes ønsker om vagternes af
vikling.
Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og - i tilfælde af forfald - tilkal
delse af afløser skal udføres af bestyrelsens medlemmer på skift efter en nær
mere fastsat plan.
Medlemmer, der af helbredsmæssige årsager ikke mener at kunne påtage sig
vagttjeneste, kan fritages herfor.
Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og afgørelse tages efter med
lemmets personlige fremmøde på førstkommende bestyrelsesmøde.
Fritagelse gælder kun for en vagtsæson og skal således fornyes hvert år.
Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at deltage i vagtordningen,
skal, hvis de ikke kan få et andet medlem til at overtage vagten, betale et
gebyr på 500 kr. pr. nattevagt.
Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. marts 2006
Afbud fra Ulla.
Kassereren fremlagde og gennemgik
budgetsammenligning af 27/3'06
baseret på forløbet af første kvartal
2006. Kommenterede enkelte poster
og besvarede spørgsmål. Der er bl.a.
sendt 120 rykkere om betaling; 20-30
mangler at reagere.
Administrationkontoen ender i plus,
når bla. 1. rate af bidrag fra Folke
oplysningsudvalget kan bogføres, og
momsafregning er foretaget.
Konklusion: det ser rigtig fornuftigt
ud, men der opfordres til fortsat
påpasselighed.
Ib bød herefter de to nye bestyrelses
medlemmer Leif og Thomas vel
kommen.
Konstituering: som næstformand
genvalgtes Flemming. Forløbet af
gårsdagens generalforsamling gen
nemgået. Det gik jo godt, men der er
noteret en række synspunkter, der
vil blive nøjere gransket og en
løsning fremlagt. Specielt de mange
indlæg om vagtordningen giver an
ledning til tydeliggørelse og et nær
mere studie af lovligheden vil pågå.
Lidt ærgerlig kunne man være, men
te Mogens, for bestyrelsens forslag
var virkelig gennemarbejdet, og vi
kunne godt have omdelt det papir,
der dannede grundlag for forslaget.
Kun 8-9 medlemmer er fritaget for
vagt grundet sygdom.
Poul omdelte rettelsesblad til ved
tægterne.
En vigtig lære af generalforsamlin
gen:
Det skal tydeliggøres, at forslagstil
lere skal være tilstede. Det bør
tilføjes til vedtægterne snarest; og
indtil det er sket, skal en henstilling
herom medtages i det blad, hvor
indkaldelsen bliver trykt.
Punkt 1. Protokol:
intet.
Punkt 2. Beretning:
Ib orienterede om en henvendelse
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fra Søstjernen, der i april 06 skal ha
ve rammet pæle til ny bro. Vi mang
ler 3 pæle. Ib tager kontakt til entre
prenøren, da vi nok kan få et godt
tilbud. Ofte er det tilrigningen, der
koster dyrt; den kan måske spares
her; evt. kan vi tilbyde at han benyt
ter havnen under arbejdet. Drøftet.
Måske kan den pæl vi selv ville rette
op og den knækkede pæl også indgå
i opgaven? Besluttet hurtigt at afkla
re, hvor der evt. ønskes udført ramning. Sekretæren mindet om at udar
bejde liste med navne på gæster til
standerhejsningen; ønskes ophængt i
bestyrelseslokalet for clearing med
udvalgene. Kriterie for invitation til
standerhejsning baseres på frivilligt
arbejde i vinteren; tilsvarende gæl
der at indbydelse til afriggergildet
baseres på frivillig indsat i sommer
sæsonen.
Punkt 3. Havn og plads:
Johnny orienterede om tildelingen af
pladser 2006. Fordelingen er lagt på
hjemmesiden og sendt til Poul (bla
det). Der blev kort orienteret om et
aktuelt eksempel på 2 ejere af sam
me båd, og hvorledes bestemmelser
ne så er mht. pladstildeling. (Der var
yderligere et eksempel af ældre da
to). Ib opfordrede til, at der på me
dejerens kort gøres et notat herom.
Endvidere er der tildelt skure; listen
er sat op i gangen. Enkelte medlem
mer, der nu får skur, må afvente, at
det bliver tømt af hidtidige bruger.
Har man ikke båd længere, får man
3 år til at aflevere skuret i. Arbejdet
med at få styr på tildeling af skurene
fortsætter, og Kim + Arne bidrager
med viden om forholdene på nordre
mole. SSF har i flere år savnet en
vindmåler. Det bliver nu overvejet,
hvor den kan sidde. Fra generalfor
samlingen har havneudvalget note
ret sig, at der mangler en del plads
mærker, specielt til klubbens egne
både. Tonny laver en liste, så det kan
blive bragt i orden. Også ønsket om
en sensor med alarm til vagtstuen,

når personer bevæger sig ved por
ten, vil blive taget op. Ønsket om en
telefonsvarer til at modtage besked
om tidlig/senere hjemkomst bør
imødekommes. I den forbindelse
erindrede Tonny om den selvstæn
dige tlf.-linie med telefonsvarer SSF
allerede ejer og engang betalte for i
det gi. juniorhus. Hvad er der blevet
af den? Checkes med kassereren.
Flemming oplyste , at der nu er sat 2
udhængsskabe op ved indgangen,
men at de endnu er tommme. Det
ene skab skal bruges af vore sponso
rer. Til det andet fremkom der man
ge ideer til indhold, herunder: skitse
af havnen, dens rednings- og brand
materiel, toiletters placering, miljøog affaldsplan, busplaner, forretnin
ger mv, kontorets åbningstid, SSF's
hjemmeside, pladsmandens åb
ningstider osv. Konklusionen herpå
blev, at Flemming og Kim forbere
der sagen. Pladsmanden, Ib og
Flemming får nøgle til skabene.
Flemming orienterede om kommen
de annoncering efter pladsmand.
Teksten blev læst op og godkendt.
Bringes også på hjemmesiden og i
bladet, der udkommer om 14 dage.
Der annonceres i Søndagsavisen
Palmesøndag (lige inden Påske) og
gerne i to udgaver (Region 4,
Valby/Vanløse mfl. og Region 7,
Amager).
Ib rejste spørgsmålet fra generalfor
samlingen om faste, nummererede
pladser i masteskuret? Forståelse for
problematikken, især mht. lange og
tunge master, der måske først afrig
ges sent på året; men det er næppe
muligt at gennemføre en fast plan
herfor. I stedet medtages en henstil
ling i bladet om, at de lette/korte
master lægges øverst. Da der ikke
skønnes at være generelle pladspro
blemer, henlægges sagen hermed.
Punkt 4. Klubhus:
Arne orienterede om den ny yder
dør, der er sat i bagindgangen. Det

blev besluttet, at den skal forsynes
med dørpumpe. Er arbejdet gjort
færdigt? Den gaber lidt vel rigeligt.
Alarmfirmaet skal orienteres, så den
kan blive tilsluttet. Flemming rejste
spørgsmålet om vagtstuens (Skip
perstuens) indretning og hensigts
mæssighed til formålet. Der mangler
plads til opmagasinering, og et skab
til kaffemaskinen. Et fjernsyn ønskes
sat op på væggen. Ib efterlyste en li
ste over låsesystemets opbygning og
tildelingen af nøgler til medlemmer.
Tilsyneladende bliver det nødven
digt, at Arne kontakter låsesmeden i
Valby, der må ligge inde med en
oversigt over placering af A-, B- og
C-nøgler. Det ønskes noteret, hvem
der har hvilken slags nøgle. Ib øn
sker indkøbt nogle B- og C-cylindre,
så vi selv kan udskifte, uden hjælp
fra låsesmed, da et tilkald er ret dyrt.
Ib orienterede om en gennemgang af
plads og havn, han havde haft med
en ekspert i havne-anlæg fra Codan
forsikring. En rapport fra gennem
gangen er modtaget. Der er rosende
bemærkninger til klubben, idet alt
var velsmurt og velholdt. Man kun
ne se at medlemmerne værnede om
tingene. Det blev anbefalet, at koble
en røgdetektor/brandalarm til eksi
sterende tyverialarm, så forsikrings
selskabets overvågning kunne alar
mere brandvæsen. Kim sørger for
dette, og for at døralarm og medlemstelefon bliver flyttet. Døralarmen til
Skipper-stuen udefra skal flyttes til
den inderste dør. Flytning af telefon
en rummer dog tekniske problemer
(prints). Det vurderes billigere at
etablere ny telefonbox. Den vil koste
ca. kr 1.000. En redegørelse for pro
blemerne blev efterlyst.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Hanne oplyste at menu'en til stan
derhejsningen er på plads. Musikken
bestilt. Var skuffet over at tilbage
melding om musikken til julefroko
sten først kom på generalforsamlin
gen. Savnede respons fra den lidt
yngre generation. Prøver netop at
udforme arrangementerne, så også
de unge får lyst til at komme.
Punkt 6. Sejlerskolen:
intet.

Punkt 7. Ungdom og joller:
Tonny beretttede om 40 deltagere til
svømmearrangementet. Det var en
stor succes og en fornøjelse at være
af sted med dem. Lynetten er en rig
tig god samarbejdspartner. SSF og
Lynetten er arrangør af projekt "Sejl
noget andet", der fortsætter med at
få de sidste detaljer på plads. Der
har været afholdt møde om at
ansøge Østersøkredsen om støtte til
arrangementet. Afventer også be
sked fra DS og de forskellige klubber
(bla. 49er) og om deltagelse af nye
bådtyper bla. 405.
Vi har fået sponseret 2 nye Zomm7
joller, der sammen med vores nye
følgebåd skal døbes til standerhejs
ningen, og det er jo dejligt, at vi bli
ver lidt rigere på både; vi har jo ikke
så mange. Tonny deltager i weeken
den i generalforsamlingen i DS, og
har et foredrag om samarbejdet mel
lem kommune, sejlforening og lokalt
miljø, med erfaringer fra projektet;
dels med 15 min. præsentation og
15. min spørgetid, og derefter sidder
han med i panelet med ca 1 times
spørgetid og debat. Håbet er, at an
dre klubber kan undgå de fejl vi er
løbet ind i. Vi var bla. ikke gearet til
det store rykind sidste år. Vi kunne
have scoret ca 100 nye ungdomsmedlemmer, havde vi været bedre
forberedt. Der er nogle gode råd at
give videre til alle de andre sejlklub
ber, som evt. skal i samarbejde med
kommunen. Ynglinge-sæsonen star
ter med stævne i påsken i Hellerup.
Herfra deltager 1 båd. 8. april afslut
tes vintertræningen. Der er VM for
Ynglinge i juni. Træning på vandet
starter i begyndelsen af maj.
Samarbejdet med Det maritime
Ungdomshus (DMU) forløber rigtig
godt. Der er kommet borde og skabe
er blevet malet i vores klublokale.
DMU har ansøgt om penge til
PC'ere, også til vort lokale. Det er
åbent, så DMU også kan bruge det, i
det integrerede samarbejde fremo
ver. Flemming mindede om at ud
fylde de krævede dokumenter vedr.
frivilliges indsats i ungdomsarbejde.
Skal indsendes senest 1. juli. Tonny
havde fået blanketten fra kommu
nen og har check på den sag. Poul
efterlyste bidrag og informationer til
bladet fra og om ungdomssejlerne gerne en form for Logbog. Tonny er

i gang hermed.
Punkt 8. Kapsejlads:
Mogens oplyste, at der netop i aften
er møde i Lynetten om sommerens
Amager Cup. Valde og Birgitte del
tager fra SSF. Basse ogBirgitte var i
forvejen med i bureau'et i sidste
Amager Cup, og det skal hun jo sik
kert være også i år. Idet hele taget
har SSF bureau-folk nok, men savner
deltagende både. SSF kan også stille
med 5-6 dommerhold, der bliver
brugt i alle andre sejlklubber, men vi
har ikke noget kapsejlads selv. Det
var ærgerligt, at vi havde et par 'sab
batår', hvor vi ikke havde noget
stævne. Straks sætter de andre klub
ber sig på datoen, og vi har så ikke
noget mere. Mange SSF-medlemmer
sejler fra Kastrup, der er førende i
bla. Folkebåde. Vi stiller med 2 både,
Kastrup med 30. Der er etableret et
godt kammeratskab dernede.
Kastrup har også startet aftenmatch
kun for piger med god succes.
Kastrup har været både dygtige og
heldige, da de feks. overtog nogle
gamle kapsejladser fra bla.
Skovshoved, da de blev matchrace
center. Deltagere på sejlerskolen har
udtrykt ønske om lidt kapsejlads
træning. Møde om kapsejlads for
skolebåde afholdes i Rungsted d. 4.
april med Ulla og Mogens fra SSF.
Hensigten herfra er også at organise
re kapsejlads-træning for skolebåde
med start, opkryds og spilersejlads.
For at fremme deltagelsen i kapsejl
ads foreslog Poul, at der blev etable
ret en 'Gastebørs'. Kun 6 både delta
ger i aften-matchen. Større åbenhed
og enklere tilgang kunne være en
metode. Kunne annonceres på hjem
mesiden og i bladet. Mogens vil ud
forme en annonce til april-nummeret.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Om motorbåde:
Kim fandt trailerpladsens markering
med sveller utilstrækkelig til at sikre
mod tyveri. Bommen bliver aflåst,
men svellerne kan næsten uhindret
forceres. Det ser ikke færdigt ud. Ib
var enig heri. Pladsen skal sikres
bedre. Gerne med nummererede
båse. Det er faktisk besluttet tidlige
re, og skal derfor nu realiseres.
Sikkerhed: Kim berettede om positi
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ve indtryk fra Bornholm med orange
maling på stiger og kranse. Vi gør li
geså. Tryg-fonden er ansøgt om ud
styr til hjerte-starter. Ib kunne oply
se, at Falck d. 27. marts havde
checket brandstandere og sluknings
udstyr. OK.
Punkt 10. Blade tog aktivitetslisten:
Tiderne for bladets fremstilling er
ændret. Deadline for bidrag til næste
nr. er i dag (sidste mandag i måne
den). Herefter er afsat 1 uge til redi
gering mv., dvs der afleveres til
trykkeren mandagen efter. Det bety
der at bladet udkommer på lidt vari
erende dato midt i måneden. Men
altså med mulighed for at være sær
deles aktuel i sit indhold. Poul
checkede herefter aktivitetslisten,
som den fremgår af bagsiden på nr.
3, marts. Erindrede om, at der ved
ændringer i aktivitetslisten gives be
sked til henholdsvis web-master og
Poul, alt efter indhold.
Johnny havde fundet en fejl på hjem
mesiden, idet Poul på en af siderne
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stod som web-master. Vil blive ret
tet. Evt. andre fejl bedes meddelt
Mette. Orienterede om prisen på an
noncer. Den ny aftale med trykkeren
om farver på alle sider, indebærer
nye muligheder for annoncører - til
en meget rimelig pris. Vurderede, at
der nu for bladet kunne skaffes ba
lance i regnskab mellem udgifter og
indtægter. Poul ønskede indsigt i
gældende sponsor-aftaler for at und
gå fejl, når der faktureres. Fandt be
hov for en 'mellemregning' mellem
bladet og udvalgene, hvis sponsor
aftaler indeholder bestemmelser om
gratis annoncering. Ellers kan det gi
ve et falsk billede i regnskabet. En
folder 'til far og mor' om Ungdoms
arbejdet blev drøftet og sat i værk.
Tonny kommer med oplæg til Poul.
Tonny kunne i øvrigt overbringe
ROS fra bestyrelsen i Hellerup
Sejlklub for bladet.
Punkt 11. Eventuelt:
Kim meddelte, at dørkontakten med
telesikring lige nu afventer isætning

af lås på den anden dør. Arne bad
Poul fremstille A4-formater af klub
hus-reglement til ophængning i eksi
sterende rammer i klubhuset. Ib op
lyste, at klaveret var afhentet u/be
regning. Der havde kun været én
henvendelse. Thomas lander så sent
med fly fra ferie d. 24. april, at han
næppe kan nå frem i tide til næste
bestyrelsesmøde. Forsøger at booke
om; lykkes det ikke, tager Mogens
referat.
Mødet slut kl. 2115
Næste møde den 24. april 2006.
Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent

Møder og udflugter
for Seniorerne i SSF
Onsdag den 05-04 Kl. 12:00 —17:00 Rejsemøde i senior huset med madpakke.
Onsdag den 26-04 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Senior huset med madpakke
Onsdag den 03-05 Kl. 12:00 —17:00 Rejsemøde i Senior huset med madpakke.
Torsdag den 14-05 Kl. ?

Vi skal til Prag. Nærmere på opslag.

Onsdag den 31-05 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Onsdag den 07-06 Kl. 12:00 —17:00 Rejsemøde i senior huset med madpakke.
Lørdag den 10-06 Kl. 10:00 — 17:00 Udflugt til Valby båd klub. Nærmere på opslag.
Onsdag den 28-06 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Onsdag den 05-07 Kl. 12:00 —17:00 Rejsemøde i Senior huset med madpakke.
Onsdag den 26-07 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Senior huset, vi skal grille.
Onsdag den 02-08 Kl. 12:00—17:00 Rejsemøde i Senior huset med madpakke.
Torsdag den 03-08 Kl. ?

Bornholm. Nærmere vil tilgå.

Onsdag den 30-08 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Onsdag den 06-09 Kl. 09:00—17:00 Skovtur ud i det blå. Vi mødes i huset kl. 09:00
Onsdag den 27-09 Kl. 12:00 —17:00 Vi spiser røgede sild.
Onsdag den 04-10 Kl. 12:00 —17:00 Rejsemøde i Senior huset med madpakke.
Onsdag den 11-10 Kl. 10:00 —17:00

Nærmere på opslag

Onsdag den 25-10 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Onsdag den 01-11 Kl. 12:00 —17:00 Rejsemøde i Senior huset med madpakke.
Søndag den 12-11 Kl. ?

— ?

Vi skal til Stettin i Polen. Vi bliver der et par dage.

Onsdag den 29-11 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Onsdag den 06-12 Kl. 12:00 — ?

Julefrokost i klubhuset. Husk gave.

Onsdag den 13-12 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i huset med madpakke for at planlægge
2006,s aktiviteter. Der vil være gløgg og æbleskiver.

Opslag kan ses på Nordre & Søndre moler samt i klubhuset
Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op uden tilmel
ding 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.
Til alle møder i Seniorhuset vil der være fri kaffe, te, bestik & tallerkener.
01 & vand kan købes hos Tage.
For Seniorerne
Michael Ronild

Sejlerskolen

Den 1. april havde sejlerskolen
samlet alle instruktører og elever
til møde i klubhuset.
Ulla bød velkommen og fortalte
om skolen og hvordan den funge
rer, så også de nye elever kan føl
ge med.
Hanne fortalte om foreningens
mange arrangementer og opfor
drede alle til at deltage i så mange
af de forskellige arrangementer
som muligt for at styrke for
eningsliv og sammenhold i SSF.
Herefter blev eleverne oplyst om
på hvilke dage de skulle sejle og i
hvilke fartøj.
Elever og instruktører blev præ
senteret for hinanden og holdene
gik på inspektion i skoleteltet og
blev orienteret om, at klargøring
af bådene hører med til undervis
ningen.

Det var rigtig mange der var
mødt op, salen var næsten fuld.

I november og december måned
mistede vi to medlemmer af seni
orerne, som var meget afholdte.
Torben Olsen, som altid havde
en rar måde at være på, når han
kom til de månedlige møder, han
var altid venlig og imødekom
mende.
Dernæst mellem jul og nytår mi
stede vi lille søde og altid smilen
de Tage Woltemath, som altid
havde et lunt glimt i øjet og altid
havde en venlig bemærkning.
Tage kom altid med sin Sonja til
vores ture og onsdagsmøder.
Begge to vil vi savne.
Æret være Deres minde.
På seniorernes vegne
Vilna medl. 483
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Højlunds Flyttefirma
• God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland
• Gratis flyttekasser udbringes
• Møbelopbevaring
• Pensionist rabat
• Gratis skriftligt tilbud gives
• Vi flytter alle ugens 7 dage
• Alt fuldt forsikret

Kontor- og
virksomhedsflytning

32 59 32 44
Fax: 32 84 00 79
Strandlodsvej 9 C, 2300 København S
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fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Erling Gleipner-Andersen
Strandvejen 145,. 2900 Hellerup
Mikkel Bjerrum Andersen
Fiolstræde 28A 1. 1171 K
Christine Brincker
Øresund Parkvej 9, st. tv. 2300 S
Jens Brinkbo
Lergravsvej 50, st. th. 2300 S
Emma Sofie Fugl
Peblinge Dossering 16, 2200 N
Asger Lars R. Globel
Amagerbrogade 65, 2. 2300 S
Ib Jacob Jensen
Ulrik Birchs Alle 44. 2300 S
Niels Madsen
Øresund Parkvej 10, 2. tv. 2300 S
Martin Cleemann Rasmussen
Lundingsgade 8. 2100 0
Steffen Rasmussen
Bogholder Alle 31A, Vanløse
Theis Emil Palm
Hollandsallé 6, 2300 S
Karin Steno
Milanovej 31, 2300 S
Bente Søgaard
Øresundsvej 138 M 2300 S
Manfred Weissenbacher
Svanemosegårdsvej 26, 1967 C
Morten Ærø
Nørrebrogade 20, 4. 2200 N

En sjælden fangst
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Efter mange års fiskeri efter havørre
der, lykkedes det mig den 1. april i år
at fange et flot eksemplar af af racen
på ikke mindre end 11,6 kg.
Fisken blevet taget på en Dipsy Diver
over 13 meter vand i Hollænderdybet i
meget stille vejr. Trods datoen var det
ikke nogen aprilsnar.
Så mon ikke påskefrokosten er reddet.
Hilsen fra Bobby - en glad fiskermand.

Sponsorhjørnet

Aktiviteter i SSF i 2006
27.
4.
6.
7.
4.
10.
11.
18.
23.
30.
12-13.
19-20.
23.
30.
1.

6.
12.
14-15.
21.
29.
2.

april
maj
maj
maj
juni
juni
Juni
juni
juni
juni
august
august
september
september
oktober
oktober
oktober
otober
oktober
oktober
december

10. december

Medlemsaften, forsikring
Medlemsaften, navigation
Standerhejsning
Loppemarked
Pinsemorgen
Amager Jazzklub i SSF
Familiesejladsen
Sejlerskolens dagtur
Sankt Hans aften
Sejlerskolen, instruktørmøde
Sejlerskolens weekendtur
Old-Boys
Sejlerskolens motorlære
Sejlerskolens prøve sejlbåd
Sejlerskolens prøve motorbåd
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolen, afrigning af både
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost

Héllers
'yachtværft & udstyr

Højlunds Flyttefirma
32 56 32 44

OUANTUM
SAIl DESIGN GROUP

MURERFIRMA A/S

Åd

Børnenes juletræ

AU6. ØLSEN's eftf. */s

www.sundby-sejlforening.dk

Medlemsaften
Torsdag den 4. maj kl. 19 i Pejsestuen.
Der vil blive en hurtig gennemgang af nogle af de
vigtigste emner omkring sejlads for lystsejlere,
mest omkring bøjer, skibslys, vigeregler og speedbådskortet.
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål, men
vi holder os inden for pensum til dueligheds
prøven for lystsejlere

- er B i tvivl
A's halse
skal B viqe for

Foredragsholder:
Poul Christensen
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

u

S tanderhejsning i

SuncC6y SejCforenh
Lørdag d. 6. maj
Vi hejser standeren £C. 1700
og derefter er SS^. vært ved en ø C etter vand.
%[. 1800 er der middag:

Menu:
Husar steg med div. tilbehør.
^Dessert:

Citronfromage
(pris: %r. 115,- (Bittetter £ø6es hos Tina.
Sidste frist for tifmeCding tiC middagen er:

torsdag d. 4. maj
hos Tina i restauranten
[Efter middagen spitter JLngus (Rotto op tiC dans.
%om og vær med ti(enfestdg sæsonstart
CPå gensyn
FestudvaCget.
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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 59 41 30

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

Sekretær:
J. Thomas Jensen
49 21 85 08
E-mail
j.thomas.jensen@mail.dk

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Leif Brydenfelt
32 55 36 60
E-mail
brydenfelt@comxnet.dk

Havneudvalg:
Johnny Pileborg

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

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

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny deadline til bladet er:
sidste mandag i måneden
før udgivelsen

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:
Mette Byriel

2

Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Der bliver ofte taget
mange rigtig gode bille
der ved de forskellige
arrangementer i SSF.
I dag er de fleste bille
der digitale og derfor
meget nemme at give
videre, så også andre
kan få glæde af dem.

26 39 38 03

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
31 77 70 36

32 95 03 83

Foto
&
tekst

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Send meget gerne bille
der til bladet med en lil
le undertekst eller for
klaring.
Send helst billederne
hurtigt, mens de har ny
hedens interesse.
Også sjove og flotte bil
leder modtages meget
gerne med en lille for
klaring til.

Forsidebilledet:
Vi døber dig "Muri", en Zoom 8
jolle, sponseret af
ØENS MURERFIRMA A/S
bliver døbt af Annemarie og
Lykke, to håbefulde unge piger,
der nok ønsker sig en tur i den
nye sejlbåd, der som de unge si
ger, "den ligner jo en rigtig båd".

Efter at drengene, Morten, Kristian og Marc
med hjælp fra Lars Schaldemose, har brugt hele
vinteren på at istandgøre YD 24 Ginger, udven
dig som indvendig er båden slebet og malet
samt ikke mindst isætning af nye støtter, flyt
ning af skot og udskiftning af alt træværk.
Vi har en båd fra 1971 der står som fuldstændig
ny og flot takket være drengenes store arbejde,
jeg vil da opfordre klubbens medlemmer, til at
slå et smut forbi Ginger og kigge lidt på den og
nyde resultatet af de unges indsats.
o

Aret første træningssamling i Skovshoved hav
de samlet de allerbedste i klassen, her var den
nye landstræner og den olympiske pigetræner
tilstede, for at overvære og besigtige sejlerne,
og som drengene selv sagde, vi nåede da at
gøre opmærksom på os selv.
Dansk sejlunion har besluttet at koble tidligere
4 dobbelt verdensmester i ynglingeklassen,
Mads Christensen på de unge sejlere under 23
år, dette som træner og vejleder samt under he
le VM i Frankrig. Det betyder at vores unge sej
ler Morten, Kristian og Marc kan få stor glæde
af ham.
o

Aret første stævne i påsken i Hellerup gik gan
ske fint for SSF's drenge, de lavede en serie på
følgende placeringer i feltet 3, 6,4, 6, 2, 2 hvilket
rakte til en samlet 4 plads.
Til årets første ranglistestævne og VM udtagel
se var der mødt 26 både op, her lavede drenge

ne en serie på 3, 8, 4, 6, 1 hvilket betød at de
sluttede på en samlet 2 plads, ydermere halede
de ind på ranglistens nummer 1 samt lagde af
stand til nummer 3.
Dette resultat betyder at Yd 24 Ginger allerede
nu har kvalificeret sig til verdensmesterskaber
ne i La Rochelle i Frankrig i uge 26 og 27 stort
tillykke til jer drenge og godt sejlet.
Dette betyder også at Morten, Kristian og Marc
godt kan bruge jeres støtte, dette i form af
sponsorater, hvis der er et medlem, eller et fir
ma der har lyst til at investere i de bedste sejler
i Ynglingeklassen, skal i ikke holde jer tilbage,
drengene har brug alt mulig støtte, da det er en
dyr tur til Frankrig, og senere til Sverige for at
sejle nordisk mesterskab og ungdomseuropamesterskaberne.
Alle medlemmer eller firmaer er hjertelig vel
kommen til at kontakte
Tonny Pedersen på
tlf. 30777036 eller
Marc Wain Pedersen på tlf. 27332230
I weekenden indleder drengene et forsvar af
deres titel som Danmarks bedste U 23 sejlere i
et Torm ungdoms grandprix under Dansk
Sejlunion, dette bliver afholdt af KDY
Rungsted, og her er drengene favoritter, så nu
må vi se om de kan leve op til det.
GOD VIND.
Ungdomsleder
Tonny Pedersen.
3

Standerhejsning lørdag d. 6. maj 2006
Skrevet af: J. Thomas Jensen
Foto: pc

Klokken er 1650 da SSF's hornorke
ster med velklingende harmonier ud
over havnen kalder SSF's sejlere til
flagmasten, der festligt flager over
top. Hanne omdeler en til dagen
komponeret lejlighedssang til kendt
melodi.
Præcis kl 17:00 kan formand Ib
Petersen byde velkommen til standerhejs-ningen, der i år er særlig
festlig, da 3 både skal døbes. Først
lige et par formandsord om dagsak
tuelle sager (strømsvigt på søndre
mole, men fejlen er fundet mv.).
Juniorerne Lykke og Anne Marie
sætter SSF-standeren, og den får en
SSF-hilsen på en god sæson fra de
mange fremmødte.
Så til den store begivenhed:
Tuborgfondet har sponseret en stor
gummibåd med kraftig motor (4takts), der skal bruges som følgebåd
i ungdomsarbejdet.
Preben Nielsen, Tuborgfondet døber
selv båden, der får navnet 'Tuborg
Squash 1 . Den døbes i - rigtig gættet:
Squash, og får et par venlige ord
med på vejen beseglet af en SSF-hil
sen.
Så skal de 2 Zoom8-joller DEN 127
og 128 sponseret af henholdsvis
Heller's Yachtværft og udstyr - og
Øens Murerfirma A/S døbes.
Juniorerne Lykke og Anne Marie
døber DEN 128: 'MURI' og Peter

Et lille overblik

~rmåm

Preben Nielsen fra Tuborgdøber følgebader
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Preben Nielsen ønsker held og lykke
med båden
Hellers datter Anette døber DEN
127: 'Hellers' og begge både får en
SSF-hilsen.
Efter fællessang er det kanonlaugets
tur: sæsonen skydes ind med maner.
Klubben byder herefter på en
øl/vand og sejlerne hygger sig i det
gode vejr, indtil middagen serveres
kl 18:30.
70 medlemmer deltager i spisning,
efterfulgt af dans til 'skotsk' énmands-band, der virkelig fik sejler
ne op af stolene.
Konklusion: denne klummeskriver
har ikke i mere end 34 aktive sejlerår
deltaget i en mere festlig stander
hejsning. Bravo SSF.

De 2 nye Zoom 8 joller

\
m

i i

um

Anette fra Hellers døber Zoom 8 jollen "Hellers

Annemarie
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ngdomsafdelinger
er i gang og lige på kanten af sejladsstar
wSM ri

~C

Efter endt undervis
ning gennem 2Vi måned, gik vi
i gang med klargøring af joller og
ynglinge midt marts, det har godt nok
været en lang, kold og mørk vinter, men
nu er vi ved at være klar til en ny sæson.
Ungerne glæder sig til at komme ud og sejle, optierne er ved at være klar, de 2 nye zoom 8 joller trækker
store smil og spænding hos alle lige fra 7 år og opefter, disse
to både vil i sæsonen blive brugt til de mere øvede sejlere, og
mon ikke der er andre der vil forsøge at nå det stadie i løbet
af sæsonen, for som ungerne siger "de ligner rigtige både".
Børresen værft i Vejle har været så flink at låne afdelingen
en 2 mands Feva jolle til efter pinse, den er der også store
forventninger til, det er en jolle der er let at sejl og med genakker.
Ungdomsafdelingerne i Lynetten og SSF har sammen sat de
store sejl i år.
I pinseweekenden har vi simpelthen inviteret ungdomsaf
delingerne i Kastrup, Dragør, på Bornholm, Amager strand
sejlklub samt udenfor Østersøkredsen Hvidovre sejlklub.
De nærliggende klubber skal blot medtage eventuelle joller,
følgebåde og ledere. For kun 100 kr. vil ungerne få en week
end med mulighed for at afprøve 10-12 forskellige joller og
kølbåde, dette for at vise dem, at der er alle muligheder for
at have det sjovt med sejlsport, desuden er det en stor mu
lighed for at lære hinanden at kende, både for ungerne og
for lederne.
Dette er en weekend vi glæder os meget til, Om søndagen
kommer der officielle repræsentanter fra Dansk Sejlunion,
som også stiller med en surf instruktør, det forventes
at et par af specielklubberne stiller med både og
instruktører også.

Vi forventer at der kommer mellem 40-60 unge sejlere til
weekenden, så hvis du sidder og keder dig derhjemme, så
slå lige et smut forbi og nyd synet.
Skulle der være nogle der har stor lyst til at sponsere no
get til denne weekend, er alle velkommen blot kontakt
ungdomsleder Tonny Pedersen.
Jeg skal huske fra mig selv at takke afdelingens unge in
struktører, der er mødt op hver mandag gennem vinteren
og gør det hele lidt nemmere at være ungdomsleder.
Ungdomsafdelingen udvider i år træningsdagene til 2 dage,
der vil fremefter være undervisning mandag og onsdag fra
kl. 17 30 til vi ikke gider mere eller det er blevet mørkt.
Jeg skal også opfordre forældrene til at deltage med for
skellige tjanser, såsom brovagt, eventuel fællesspisning ef
ter træning og gode ideer til andet modtages.
Til sidst vil jeg lige takke vore nye sponsorer til de 2 nye
zoom 8 joller, dette er Øens murerfirma, Hellers samt
Tuborg med et tilskud til vores nye følgebåd, som mulig
gør større aktivitet i afdelingen.
Jeg skal selvfølgelig opfordre vore medlemmer til at bruge
ovennævnte sponsorer, de støtter vores klub og vores unge
sejlere, så derfor, husk det, når i skal bruge noget af deres
ekspertise eller varer.
Få så jeres børn eller børnebørn ned og lære at sejle.
Ungdomsleder Tonny Pedersen.

Førstehjælp i SSF
I weekenden i uge 21 blev der holdt
førstehjælpskursus for sejlerskolens
instruktører.
Kurset blev holdt i Det Maritime
Ungdomshus, som havde stillet lo
kaler, øvelsesdukker og, ikke mindst
vigtigt, kaffemaskine til rådighed.
Heidi, som også er instruktør på sej
lerskolen har uddannelse til at un
dervise i førstehjælp og tilbød at la
ve et kursus. 11 instruktører tog
med glæde imod tilbudet.
Anatomien blev gennemgået, hjertet
og andre vigtige organer blev sat på
plads, de havde til at begynde med
lidt forskellige opholdssteder, men
efterhånden fik vi et helt og ensartet
menneske ud af det. Herefter kunne
vi begynde den egentlige første
hjælp.
På holdet var interessen for de mari
time problemer særlig stort.
Behandling af skader efter ufrivilligt
møde med bommen på et sejlskib,
kuldeskade og drukning var nogle
af højdepunkterne og så selvfølgelig
hjertemassage og kunstigt ånded
ræt.
Instruktørerne er nu klar til, på alle
måder, at tage hånd om sejlersko
lens elever.

Teoretisk gennengang

Sådan gøres det i praksis

Hjertemassage - hårdt arbejde

Rigtig indpakning ved kuldeskade

Ulla, skolechefen, som varm mumie

Prøv det lige - det er mest teknik
pc

Alle skal prøve det - ikke kun kigge

y

v

Kunstigt åndedræt - i praksis
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Sommer Jazz med "Jazz Buffetten"
Jazz Buffetten er Varde's swingende jazzband.
Amager Jazzklub præsenterer i år Jazz Buffet i
Sundby Sejlforening lørdag den 10 juni kl. 14 -17
Orkestret består af Søren Peter Frøsig (trompet), Chris
Graversen (saxofon og negermaske), Erik Agri (banjo), Tor
Hansen (bas) og Rene Krogh (Trommer), og de er alle klar til
at servere glad og swingende jazz, krydret med sjove indfald.

Dørene

åbnes kl. 12
Entré:
Medlemmer af
SSF med ledsager Gratis
Amager Jazzklub 30 kr.
60 kr.
Øvrige gæster

f'lPSPI
,\\\////

Bestil tid pa tlf

Havkajakken er efterhånden blevet et meget populært
fartøj, der kan erhverves for en rimelig pris.
Men lad være med at købe havkajakken for billigt. Den
skal også kunne bruges til roning i åbent hav udenfor
den nye lagune i Amager Strandpark. Ligeledes skal den
være forsynet med dæksliner. Du kan ikke lave en selv
redning med en kajak uden dæksliner, en havkajak uden
dæksliner duer ikke til åbent hav.
Det er nemt at sætte havkajakken i vandet og så ro der
udad, men det er forbundet med en vis risiko for en
ukyndig. Jeg har hørt en sige, at man ikke kæntrer i en
havkajak. Det er ikke korrekt, det kan man faktisk godt,
hvis der kommer en forkert sø, som ikke bliver opdaget i
tide. 12005 var der 2 her til lands som mistede livet, fordi
de ikke havde fået den nødvendige uddannelse i brugen
af en havkajak. Det kan faktisk være farligt.
I den forbindelse har havkajaksamrådet udviklet nogle
retningslinier, der indeholder en række krav, som det er
vigtigt at kunne, for at færdes sikkert på havet.
Det første niveau, som er "havkajakroer" er et brugerni
veau, d.v.s. at man som "havkajakroer" bliver frigivet
som roer.
Havkajaksamrådets grundlæggende krav følger her.
Kravenen skal kunne klares på uroligt vand med 4 - 8
m/s vind. Jeg har selv tilføjet at vandet skal være mindst
10 grader varmt før jeg selv sætter kajakken i vandet.
Koldt vand er faktisk dræbende. Som en tommelfinger
regel kan du overleve i 4 minutter, hvis vandet er 4 gra
der varmt. Har du våddragt på, kan du klare dig noget
længere.
Praktik:
• Svømmefærdigheder, 400 m i åbent vand med robe
klædning
• Ud- og indstigning af kajakken ved kyst og bro
• Almindelig roteknik, lavt støttetag, styretag og sidefor
flytning
• Tømning af vandfyldt kajak på lavt vand
• Svømning med kajak
• Selvredning med entring af kajak efter kæntring
• Makkerredning, med roeren ude af kajakken, d.v.s. bli

ve reddet og selv redde en anden roer
• Bugsering af anden kajak med trækline
Teori:
• Anvendt udstyr, såsom kajak, beklædning og person
ligt sikkerhedsudstyr som lænsepumpe og paddlefloat
• Søkort, vejvalg, grundlæggende navigation og brug af
kompas til orientering
• Vind, vejr, bølger og strøm
• Risikomomenter ved havkajakroning
• Førstehjælp, nedkøling og kuldeskader
• Færdselsregler på vandet
• Turplanlægning
• Tur efter evne
I Danmark er der en række kursus muligheder, hvor man
på 5 til 7 dage går ovennævnte program igennem med
masser af redningsøvelser, så det er en uge, hvor man får
lov til nærkontakt til havet og bliver våd mange gange
hver dag.
Jeg har selv taget en uges kursus i havkajak på Oure
Idrætshøjskole for 3 år siden. Vi roede i det sydfynske
øhav og sydøst for Fyn. Det var en rimelig krævende uge
der kræver, at man skal have en god form med hjemmfra.
Især er det vigtigt at lave en omgang svømmetræning.
Det er ret krævende at svømme med rotøj på. Kurset va
rer en uge og koster ca. 4000 kr.
Andre kursusmuligheder er hos Topas www.topas.dk.
Topas har et såkaldt "Frigivelseskursus til havkajakroer.
Topas v kursus varer 5 dage og koster 3380 kr.
Firmaet "Farout" har også nogle kurser, hvor man kom
mer ovennævnte programpunkter igennem.
Gymnastikhøjskolen i Viborg har ligeledes et 2 ugers
havkajakkursus www.giv.dk. Den første uge foregår i
Danmark med træning af bl.a. ro- og redningsteknikker.
Anden uge foregår i Sveriges skærgård.
Mange hilsener fra
Jørn N. medl. nr. 1074
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Under mottoet

bliver der afholdt en stor træningsweekend for ungdomssej
Lynetten og Sundby Sejlforening indbyder hermed til alle ungdomssejlere
i østersøkredsen til at deltage i ungdomssamling i Østersøkredsen i pinsen.
Vi ønsker at gentage sidste års succes, i år med udvidede aktiviteter og
mulighed for at prøve mange forskellige bådtyper.
Vi kan i år tilbyde kredsens ungdomssejlere at få prøvet følgende både:
Optimistjoller, Begyndersurfboards, Zoom 8 joller, Europajoller,
Laserjoller, 2 mands Feva joller, Hobie og Yngling, vi håber at vi også kan
få et par 29er og CB 66, og gennem Dansk Sejlunion forsøger vi at få end
nu flere bådklasser til at dukke op.
Fra de nærmeste klubber kommer der forskellige joller og både, samt føl
gebåde og ledere.
Klubber på Bornholm skal bare dukke op sammen med en leder, godt hu
mør og lysten til at prøve det hele.
Der er overnatningsmulighed i Det Maritime Ungdomshus i Sundby
Sejlforening, I skal bare selv medbringe luftmadras og sovepose.

Alle er velkommen til at dukke op fredag 2. juni, I skal bare selv
forplejning til fredag aften, (kan evt. købes i restauranten).
Fortæl Tonny hvor mange der ønsker soveplads fredag aften (
fredag og lørdag aften
Der vil blive arrangeret undervisning i de forskellige klasser, sai
ture i alle de bådtyper , der er til stede.
Skulle der mod forventning ikke være noget vind, eller alt for mi
vil der blive arrangeret andre events, sjov og ballade, ingen kon
kede sig.

Husk det skal være sjovt at sej]
sejle er at leve.
Mød op og vær med i en fantastisk social weekend med uanede
der.
Tilmelding til:
Tonny Pedersen Kredskoordinator Østersøkredsen
tlf 27 24 00 67.
Mail: SSF ssf@sundby-sejlforening.dk
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et andet
•e i Østersøkredsen lørdag den 3. og søndag den 4. juni 2006
Foreløbeligt program.
Lørdag 3. juni kl.
Mødetid.
900 Morgenmad.
10 00 Skippermøde
30
12 -1330 Frokost
17 30 afrigning og skippermøde.
1900 Grillfest.

Søndag 4. juni kl.
800 morgenmad.
900 skippermøde.
1230-1330 frokost.
17 00 afrigning og oprydning.
1800 afsked.

Medbring!
Frokost til lørdag.
Sovepose.
Sejlertøj, badetøj og eventuel redningsvest, (kan lånes).
Skiftetøj, flere sæt ved eventuel vandgang,
håndklæde(r), tandbørste, shampoo.

Pris! Ca. 100 kr. pr deltager inkl. spisning.
Mobiltelefon.
•øve-

Disse må gerne medbringes, de vil dog blive samlet
ind og udleveret 1 time lørdag mellem ca. 20 og 21,
samt ved afslutningstid søndag.
Skal forældre i kontakt med deres barn uden for
denne tid, kan ungdomslederen kontaktes på
Tlf. 27240067.
Endvidere skal der oplyses telefonnummer på
forældre i tilfælde af, at der skulle opstå pro
blemer, dette bedes afleveret lørdag mor
gen.

©

Spørgsmål?
Kan stilles til Tonny Pedersen
Kredskoordinator Østersøkredsen
på tlf 27240067.
Venlig hilsen
Ungdomsafdelingerne
Lynetten og Sundby sejlforening.
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J4R
4 HK 4-takt, kort påhængs
motor med indbygget tank.

»lofinsofi

Vejl. pris kr. 8.790,-

InteliiMap SOOC
Maksimal farveplotter - til en
billig pris!
Vejl. pris kr. 5.999,-

Passport Duet Log/Ekkolod
Incl. transducere.

-

Vejl. pris kr. 3.295,-

Fendere
Med de originale "sort top"
markedets mest solgt fendere.
Farve: hvid eller blå.
5 x 20"

90,"

6 x 23"

Salonlampe

8x27"

1©0,'

12 V. Flot lakeret messing
afbryder incl. Pære.
Vejl. pris kr. 289,-

forskellige storreiser.
Nr. 1: Til 6-12 mm
Nr. 2: Til 14-16 mm
Nr, 3: Til 18-20 mm

Tilbuddene er gældende
så længe lager haves.

Heller's
Yachtværft <£ u

Medlemsaften om forsikring
torsdag den 27. apil

Leif Christensen (LC) fra Codan
var aftenens hovedaktør til et vel
besøgt arrangement. LC er i forve
jen SSF's kontaktmand i Codan og
derfor velorienteret om vore lokale
forhold.
Med plancher gennemgik LC
Codans Lystbådforsikring med ho
vedvægt på betydningen af den
forsikringsaftale, der er indgået
mellem Dansk Sejlunion og Codan.
Planchernes indhold kan i hovedt
ræk genfindes på Codans hjemme
side: www.codan.dk Vælg: Privat
og i ruden Vælg forsikring klikkes
på: Lystbådforsikring. Her bliver
man meget fyldigt orienteret.
Derfor vil der efterfølgende alene
blive refereret om vigtige pointer
som LC undervejs krydrede sit
indlæg med.
Faktisk er der 2 aftaler mellem DS
og Codan: a) Sejlklubbernes forsik
ring og b) Den individuelle forsik
ring for bådejere (hovedemnet for
aftenen). Er klubben (som SSF er
det) tilknyttet DS får man ekstra
fordele. Man kan bla. gennem
klubben tegne den pligtige an
svarsforsikring som en kollektiv
forsikring. Den opkræves da af
SSF og koster 173,- pr. år. 180 med
lemmer i SSF har tegnet den og i
aftenens løb kom yderligere et par
stykker til.
Aftalen mellem DS og Codan bli
ver løbende udviklet, i takt med at
nye behov eller nyt syn på skades
forløb opstår.
På den måde er Codan blevet mar
kedsførende, og mange af de kon
kurrerende selskaber justerer deres
forsikringsbetingelser, når DS og
Codan har fundet hinanden om
nye vilkår.
For den enkelte bådejer, er der så
mange forhold at tage i betragt

.W.,rwV;:

Leif Christensen (LC) fra Codan

ning, at det lønner sig at sætte sig
ind i de talrige muligheder for ju
sterede vilkår, udvidelse af
dækning, selvrisiko, særlige vilkår
osv. I flæng nævnes: fast præmie
efter skade, i stedet reguleres
selvrisikoen, de 7 trin på selvrisi
ko-skalaen, udvidet kaskoforsik
ring, sejlads hele året, henligge i
vandet vinteren over i A-havne
(SSF er en A-havn!), ulykkesforsik
ring af op til 6 gæster om bord
inkl. skipper med erstatningssum
ved død/invaliditet, udvidet sejl
adsområde, dækning af personlige
effekter om bord, særlig (udvidet)
mastedækning osv.
Også statsafgiften på 1% af kasko
summen blev indgående berørt.
Her er det vigtigt at erindre, at der
ikke skal betales afgift af bådens
tilbehør, selv om det indgår i ka
skoværdien. Værdien af det mere
og mere omfattende navigations
udstyr skal der altså ikke betales
afgift af!
Bjærgning og sølovens §§ 445 og
446 om bjergeløn kom LC også
kort ind på.

Det er vigtigt for bådejere, der ind
går i feks. fartøjsberedskab at få
dette påtegnet bådens forsikring.
Til afslutning foretog LC en sam
menligning med andre selskabers
lystbådforsikring.
I mange selskaber stiger man i
præmie efter skade og betaler
selvrisiko.
Hos Codan er præmien fast, men
selvrisikoen reguleres. I et enkelt
(navngivet) selskab bliver "en
eventuel værdi af beskadigede
genstande fratrukket erstatnings
beløbet". Der er altså mange grun
de til at tænke sig om, hvor man
placerer sine præmiekroner.
Efter LC's indlæg var der god til
strømning til en mere personlig
rådgivning.
I kontoret i SSF kan afhentes en
blanket "Tilbud på forsikring for
medlemmer
af
Sundby
Sejlforening". Dette må anbefales,
efter aftenens gennemgang.
Thomas

SKOV

Tærø rundt
en anderledes kapsejlads
Farvandet ved Bogø og Farøbroerne
hører til de smukkeste områder i Danmark.
I snart 15 år har den meget aktive og underhol
dende lille sejlklub på Bogø arrangeret en smuk
og spændende kapsejlads ved navn Tærø Rundt.
Sejladsen samler masser af både, i gennemsnit ca 6070 både der både repræsenterer familesejlere og seriøse
kapsejlere.
Distancen er 25 sømil med start fra Bogø Havn, op mod
den gamle storstrømsbro og under Farøbroen syd om
Sjælland, rundt om Tærø og tilbage. Farvandet er sjovt at na
h
vigere i og både der stikker under 2 m kan deltage uden risiko
for grundstødning.
Vi har en fornemmelse af at en del større både også ønsker at deltage og
médSt?
derfor bliver der en speciel bane fra Bogø til Storstrømsbroen, videre til Langø
Vrid og tilbage igen i farvandet syd om Sjælland, hvor der er masser af vand og gode
GRmh H
afmærkninger.
På Bogø Havn opstilles et kæmpe telt og 300-400 mennesker får mulighed for at grille og senere
danse til et godt orkester.
Traditionen tro er der masser af spændende præmier fra mange sponsorer, ligesom der er præmier til alle
deltagere.
Vi håber at se mange nye ansigter lørdag den 10. juni. Der betales ikke havnepenge og kran forefindes.
Læs mere om sejladsen på Bogø Sejklubs hjemmeside, www.bogoe-sejlklub.dk.
Leif Christensen

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 brhandles med rustbeskyttelse
Priser exl. Moms
2-15 hk
675,- kr.
20-45 hk .......880,-kr.
50-75 hk
1.175,-kr.
80-125 hk
1.480,-kr

YAMAHA

[XSGsaaøOKiB
•LiOUT BOARDS

^fjahnsan
auicKsiLVsn

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 24. april 2006
Referat af bestyrelsesmøde den 24.
april 2006
Afbud fra Kim og Thomas
Punkt 1. Protokol.
Et ansættelsesudvalg bestående af
Ib, Tonny og Flemming behandler
de indkomne ansøgningerne for stil
lingen som pladsmand og foretager
ansættelsen. Stillingen skal besættes
inden udgangen af maj måned.
Punkt 2. Beretning.
Der er problemer med at overholde
det på generalforsamlingen vedtaget
rygeforbud i Pejsestuen.
Rygeforbudsskilte bliver indkøbt og
sat på bordene.
Punkt 3. Havn og plads.
Pladserne i kanalen er nu opmålt de
sidste pladser i kanalen bliver nu
uddelt.
Den nuværende pladsmand har
meldt dig syg. Povl Petersen vikarie
rer indtil videre.
I slutningen af april kommer et ram
meslag til SSF for at slå manglende
pæle ned og rette lidt på de skæve.
Manglende tilbagemeldinger fra
medlemmer, der har fået tildelt
plads bliver nu rykket med en tids
frist så evt. ledige pladser kan udde
les.
Foreningen er blevet tilbudt en kont
ordame til havnekontoret som job
træning 3 timer om dagen i 3 måne
der, bestyrelsen mener ikke at tids
punktet er rigtigt til at indgå en
sådan aftale.
Rottefælderne på havnen bliver gen
nemgået.
Et nyt blåt flag bestilles til den kom
mende sæson.
Pladsmærker skal sidde på både og
udstyr senest 1. juni eller når båden
er i vandet. Der vil blive taget hånd
om de medlemmer, der ikke har
bragt tingene i orden.
Det er desværre konstateret at be
stemte reklamer og brochurer fjernes

fra foreningen, en kedelig uskik, der
vil blive sat en stopper for.
Nogle steder i havnen er der stadig
problemer med lavvande, der arbej
des på at løse problemet.
Punkt 4. Klubhus
Lydanlægget er gennemgået og
fundne fejl er rettet, også forbindel
sen til de udvendige højtalere er
bragt i orden.
Mønttelefonen opsat i baggangen til
Skipperstuen og yderdøren ændret
til adgang med medlemsnøgle.
Et forslag om anskaffelse af en pro
jekter (lyskanon) til brug for forskel
lige møder, foredrag og andre arran
gementer er under overvejelse. Den
nye projekter skal erstatte den gamle
overheadprojektor.
Punkt 5. Fest.
Pinsemorgen er planlagt og der
gøres klar til at modtage mange juni
orer denne morgen.
Hornorkestret deltager ved pinse
morgen og standerhejsning og ka
nonlavet møder også op.
Sadolin har sponsoreret 25 parasol
ler til terrassen og pladsen foran.
Forslag om at arrangere forskellige
foredrag o.l. i vinterhalvåret, der ar
bejdes videre med sagen.
Punkt 6. Sejlerskolen.
Alle pladser på sejlerskolen er opta
get og 3 nye instruktører er også be
gyndt. Der er i år 60 elever tilmeldt
sejlerskolen.
Redningsstiger er nu monteret på al
le skolebådene.
Bom med løftegrej er monteret på
Bollen og der kan nu også lægges
pressenning over dækket til beskyt
telse af personale mod sol og regn.
Bollen forventes i vandet 27. april.
Punkt 7.
De unge er i fuld gang med
klargøring af joller og grej til den
kommende sæson.
2 nye Zoom 8 joller, som skal døbes

til standerhejsningen, er ankommet.
Følgebådene er til eftersyn og for
ventes at være klar til standerhejs
ningen.
Personalet fra ungdomshuset er i
gang med at klargøre et antal Optier.
Det betyder at samarbejdet kan ud
vides med at vi kan låne joller hos
hinanden.
Skoler i baglandet, Ungdomshuset
og SSF har i fællesskab ansøgt AP
Møllerfonden om1 mill. kr. til en
større følgebåd med mange brugs
muligheder.
Sponsorudvalget har nået det mål de
har sat i denne omgang og sponsor
arbejdet er sat i bero indtil der er ud
arbejdet en sponsorpolitik med klare
formål og regler.
Ved påskestævnet i Hellerup var der
en samlet 4. plads til drengene fra
SSF.
Sidste års meget store succes "Søulke
og landkrabber" gentages i uge 35.
8. Kapsejlads.
Kapsejladssamarbejdet med Kastrup
fortsætter.
6. september er dagen for Amager
Cup.
9. Motorbåde og sikkerhed.
Ansøgning om hjertestarter er ind
sendt til Tryg og vi får besked i juni
måned. Tryg udlåner 100 startere
om året.
10. Bladet.
Intet.
11. Eventuelt.
Intet.
Næste bestyrelsesmøde er
den 29. maj 2006 kl. 18 30
Ib Petersen
Formand

Poul Christensen
referent
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Københavns Havn A/S 1. juli 2005
Uddrag af
SÆRLIGE SEJLADSBESTEMMELSER
FRITIDSFARTØJER
§14
Ved sejlads med fritidsfartøjer inden for Københavns havns søområde, skal den sejlende
optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed således, at der ikke opstår fare eller
forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at den erhvervsmæssige sejlads og
andre aktiviteter i havnen ikke unødigt forstyrres eller hindres. Der skal ligeledes vises
hensyn over for personer, der bor eller opholder sig langs Københavns havns løb og
kanaler.

1. Inden for Københavns havns søområde må fritidsfartøjers fart ikke overstige
følgende grænser:
a. i hovedløb: 6 knob
b. i kanaler og sideløb: 4 knob
2. Sejlads i havnen med fritidsfartøjer skal foregå med forsigtighed og må ikke være
til gene for den øvrige trafik.
3. Sejlads med fritidsfartøjer til og fra havnen skal foregå gennem Lynetteløbet.
4. Sejlads med fritidsfartøjer i Yderhavnen, nord for Toldboden, skal foregå i havnens
østlige side, øst for de gule specialafmærkninger.
5. Til og fra Gammel Lystbådehavn, Langelinie, skal sejlads foregå på tværs af det
uddybede løb, uden gene for den øvrige sejlads.
6. Regler for fritidsfartøjers ind - og udsejling af Sdr. Frihavn er anført i dette
reglements §15.
7. Ved sejlads mellem nordenden af Nordre Toldbod og Slusen skal fritidsfartøjer
fremdrives enten ved motor eller ved bugsering.
8. Sejlads med vandscootere, jetski, vandski, windsurling samt andre
vandsportsaktiviteter, må kun finde sted på Københavns havns søområde efter
forudgående, skriftlig aftale.
9. Fritidsfartøjer, der belinder sig på Københavns havns søområde, skal være forsynet
med navn og hjemmehavn, eller andet identifikationsmærke, af passende størrelse,
dog minimum 50 mm. i højden og placeret på et synligt sted, således at fartøjet
kan identificeres fra land.
10. Sejlads med lejebåde (robåde o.l.) må kun foregå i kanalerne og i havneområdet
syd for Christiansholm.
11. Ro- og sejlbåde skal, når de jf. de internationale søvejsregler ikke fører de påbudte
sidelys, føre ct hvidt lys agter, synligt hele horisonten rundt.

Hele reglementet kan læses på København havns hjemmeside: www.cphport.dk
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Medlemsaften om navigation
torsdag den 4. maj
En del medlemmer havde ytret ønske om muligheden for at få genop
frisket navigationenuden absolut at skulle hele kurset igennem igen.
Det blev til en aften under overskriften

Navigation for os lystsejlere
En aften hvor emnet mest drejede sig om brugen af bøjer og fyr når vi
sejler ude på vandet, både om dagen og natten og ikke mindst vige
reglerne blev gennemgået. Skibslys, især lanterneføring på lystbåde
havde også stor interesse.

YBY

Reglerne omkring speedbåde blev også opdateret og gentages her.

Hvad er en speedbåd?
En speedbåd er et planende fritidsfartøj under 15 meter og hvis motor
i kW er lig med eller større end det tal man får med følgende formel:
Længde x længde + 3 = kW
For at omregne det til hk skal vi vide at 1 kW = 1,359 HK.
Eksempel for en båd på 6 meter: 6 x 6 + 3 = 3 9 k W x 1 , 3 5 9 = 5 3 h k

f>

Krav til speedbådsføreren
Førere af speedbåde skal være fyldt 16 år.
Førere af speedbåde skal som minimum have speedbådskortet.

Nyt for speedbåde
Fra 1. april 2006 skal føreren under sejladsen have speedsbådsbeviset
hos sig, og på forlangende vise det til politiet eller Søfartsstyrelsen.
Har man ikke beviset hos sig, straffes det med bøde.
Der har vist sig at være en del usikkerhed om hvilke prøver der gælder i for
hold til duelighedsbeviset og speedbådsbeviset, det gentager vi her.

Speedbådskortet gælder som praktisk prøve til duelighedsbeviset.
Den praktiske prøve til duelighedsbeviset,
gælder ikke til speedbådssejlads.

Søvejsregler

Pinhlttan
LFI.WRG.8
12m 14-1
8. udgave

Cr

Rmc
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fra bestyrelsen

Sejlerskolen

-fra & til medlemmerne
Først en lidt forsinket tillykke til
eleverne som har overstået eksa
men i navigation.Karin Sonne,
Kirsten Bech og Jørgen Haar, er
nye instruktører, så nu kan alle 3
sejlbåde komme ud hver
dag.Arbejdet på bådene er i fuld
gang, alle er meget flittige, men
det er stadig koldt, så vi er lidt
forsinket med lakarbejdet på
Øveballen,men vi regner med
søsætning omkring1 maj, deref
ter går det stærkt med masterne ,
så vi snart kan komme ud på van
det , det glæder vi os til.Jeg vil øn
ske alle en god sæson.
Med sejlerhilsen Ulla.

%
K

^ R

U /

S V

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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På familiens vegne
Ivan Frisch

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Anna Grete Tvede Andersen
Ålekistevej 81 2.tv. 2720 Vanløse
Jon Gottlieb
Lucernevej 519 2610 Rødovre

Deleskur søges
Jeg har en dejlig lille træbåd i hav
nen, og det kræver jo vedligehold.
Men jeg mangler plads til værktøj,
maling osv., da jeg endnu ikke har
anciennitet til et skur.
Har du et skur med lidt ekstra
plads, så vil jeg meget gerne leje
mig ind.
Joakim Q-Refn medl.nr. 264
Hf.: 3296 4993

->
Luv viger for læ. •

Mange tak for venlig deltagelse
og alle de smukke blomster ved
min mors, Magda Frisch, bisæt
telse.

Medlemmer vi desværre har
slettet
Medlemsnr
Navn
134
Thomas Jensen
181
Rolf J. Gamst
288
Johnny Laursen
315
Bent Andresen
414
Tim Ellefsen
460
Claus Dollerup
567
Grethe Anette Pedersen
573
Bent Pedersen
638
Mikkel Opstrup
699
Lars Juncker
715
Peter Fodor Dresler
772
Ole Haagensen
808
Dan Husted
955
Per Henrik Rasmussen
1017
Brian Kjær
1066
Nanna
Guldhammer
Wraae
1086
Søren Ellersgaard Nielsen
1150
Monna Hansen
1523
Nanna Navntoft
1527
Max Kejser Mortensen

Esben Halding
Freundsgade 16 1775 V
Henrik Jørgensen
Mantuavej 20 2300 S
Brian P. Kofoed
Vestbirk Alle 24 2770 Kastrup
Rikke Vivian Lange
Kvintus Allé 7 - 215 2300 S
Poul Erik Lauridsen
Chr. Svendsensgade 4, 3. 2300 S
Hans Montheli
Engvej 19 M, st.tv. 2300 S
Jens Kristian Pedersen
Sundbyvestervej 38 2300 S
Ib Petersen
Polensgade 29 st. tv. 2300 S
Flemming Rasmussen
Vester Vænget 8, 4000 Roskilde
Søren Sattrup
Prøvestensallé 4 2300 S
Birthe Schou
Greisvej 30,1. tv. 2300 S
René Søren Østergaard
Hessløgade 19,1. tv. 2100 0
Lars Rasmussen
Nørrebrogade 4, 3.tv. 2200 N

Sponsorhjørnet

Aktiviteter i SSF i 2006
4.
10.
11.
18.
23.
30.
12-13.
19-20.
6.
23.
30.
1.
6.
14-15.
21.
29.
2.
10.

juni
juni
Juni
juni
juni
juni
august
august
september
september
september
oktober
oktober
otober
oktober
oktober
december
december

Pinsemorgen
Amager Jazzklub i SSF
Familiesejladsen
Sejlerskolens dagtur
Sankt Hans aften
Sejlerskolen, instruktørmøde
Sejlerskolens weekendtur
Old-Boys
Amager Cup
Sejlerskolens motorlære
Sejlerskolens prøve sejlbåd
Sejlerskolens prøve motorbåd
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolen, afrigning af både
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Børnenes juletræ

Héllers
"WTTF

W

W

yachtværft & udstyr

Højlunds Flyttefirma
32 56 32 44

QUANTUM
SAiL DESIGN GROUP

AO

www.sundby-se jlforening.dk

AUS. OLSEM s eftf, */s
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Fra Havneudvalget
Når båden er søsat skal bukke, klodser og andet grej, samles så det står
samlet.
Desuden skal der ryddes op omkring bukkene.
Grej skal være tydeligt mærket med medlemsnummer.

Motor viger for sejl.

Der er en del nytildelte pladser der ikke har været og betale og afhente de
res pladsmærke.
Ny pladser hvor pladsmærket ikke er afhentet senest d. 18 maj bliver uddelt
til andre på ventelisten.

Havnen $ 7
Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest 1. juni.
I modsat fald skal medlemmet inden denne dato skriftligt meddele havne
udvalget, hvornår søsætning finder sted.
Undladelse heraf vil medføre at pladsen uddeles som låneplads hele det
pågældene år.

iitiSfl
• God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland
• Gratis flyttekasser udbringes

• Mobel opbevaring
•
•
•
•

Pensionist rabat
Gratis skriftligt tilbud gives
Vi flytter alle ugens 7 dage
ÅH fuldt forsikret

Kontor- og
virksomhedsflytning

Havneudvalget
*.i« S 00 Tfl
MvrdhrtHMt ic, 23MS Htbemtiya i;
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i\eiurneres vea varig aaresseænarmg
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

POST/
n r% DANMARK

pp

Pinsemorgen

C, G
N

I

Søndag den 4. juni.
Vi mødes, traditionen tro,
ved klubhusets terrasse

kl. 8
(om morgenen)
til hornmusik, rundstykker og en lille
en.
Husk selv at tage kaffe og det gode humør med.
Lotterier med fine præmier.
01 og vand kan købes pa pladsen indtil kl. 11

-

Juni 2006

Nr. 6

65. Årgang

Når man vinder
bli'r man våd

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00 - 20 30 .

I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 59 41 30

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-sejiforening.dk

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

Sekretær:
J. Thomas Jensen
49 21 85 08
E-mail
j.thomas.jensen@mail.dk

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Leif Brydenfelt
32 55 36 60
E-mail
brydenfelt@comxnet.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
31 77 70 36
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
Johnny Pileborg
32 95 03 83
E-mail
jpileborg@privat.dk

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

26 39 38 03

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

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

Marc og Morten blev efter sejren an
grebet af de andre sejlere og kastet i
vandet som det sig hør og bør.
Men Kristian stak af og låste sig in
de i sin bil, her ventede han til sejle
rene havde forladt havnen og troede
hermed at han slap.
Dette syntes Marc og Morten ikke
om, de ventede til Kristian var krav
let op i Ynglingen, så forsøgte de
selv at få ham hevet ned og kylet i
havnen, Kristian skjulte sig ude un
der ruftaget i båden hvorefter
Morten og Marc måtte bruge vand
slanger så han også kunne få den
traditionelle vandgang, så alt i alt
vandgang til alle parter og en ligeså
våd Kristian.

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny deadline til bladet er:
sidste mandag i måneden
før udgivelsen

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:
Mette Byriel
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Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Forsidebilledet:
Balancekunst, sådan et brædt væl
ter let, men øvelse gør mester.
En deltager fra arrangementet
"Prøv noget andet" prøver noget
andet.
pc

Team YD 24
til verdensmesterskaberne i Frankrig som vindere af ranglisten i Danmark
.For 4 år i træk er det lykkedes
for Sundbys drenge at kvalifi
cere sig til VM, men denne
gang har de fået sat et
aftryk på ranglisten
i Danmark.

Den 24 juni er der afgang til
Frankrig, nærmere be
tegnet La Rochelle på
Frankrigs vestkyst,
1600 kilometer væk
fra Danmark,
Dette blev en re
her er der
alitet efter week
store bølger,
endens afslut
samt meget
tende stævne
stor
tideTaarbæk.
vandsforskel,
Her
sluttede
ca. 6-8 meter.
Marc, Kristian
På havnen er der
og Morten af
en campingplads,
med at vinde stæv
hvor lejren med alle
net efter seks sejlad
danske både bliver.
i
ser, placeringerne
Drengene
er
i
disse sejladser blev,
Frankrig en uge før
1, 1, 15, 2, 5, 3, disse
VM starter, dette for at
Team YD 24 Morten Krisdtian og Marc
placeringer gav en sejr i
vænne sig til de store tistævnet, samt ikke mindst, efter at den førende på rangli
devandsforskelle, og ikke mindst store bølger samt få
trimmet båden ind til VM sejladserne.
sten Mikkel Winston, havde en dårlig weekend og satte
22 pointføring over styr, en samlet 1 plads på ranglisten i
Danmark
I år har drengene også været ude og søge sponsorer, det
De forskellige stævner har i udtagelsesperioden givet
er rent faktisk resulteret i, at de har fået følgende:
samlede stævneplaceringer som nr. 1, 2, 3, 7, 9.
Førstepladsen i sidste stævne er også den første samlede
SAS har sponseret nyt storsejl.
sejr i seniorrækken.
Malermester Kessler har sponseret nyt sejlertøj
Mazda Jagtvej ved Ebbe Elmer har stillet bil til rådighed
Der har i denne omgang været sejlet 27 sejladser, her har
for transport af båd til Frankrig.
drengene sejlet 6 førstepladser hjem, yderligere har de
I Danmark har
sejlet 15 top 10 placeringer hjem, alt i alt 21 placeringe i
Ejendomsservicefirmaet Krøier Service Aps stillet bil til
top 10.
rådighed for transport til stævner.
Dette må jo siges at være et fantastisk flot resultat, som
også sætter forhåbninger for det kommende verdensme
Flere sponsorer søges!
sterskab i Frankrig La Rochelle i uge 26 og 27.
Er din virksomhed interesseret i at få reklame på båden,
Målet til VM i år er en placering i top 15, og det er der
så meddeler drengene, at der stadig er plads på denne,
store chancer for at de kan opnå.
alle beløb store og små er velkomne.
Her er en mulighed for igen at sætte Sundby Sejlforening
Disse resultater betydera at der fra Dansk Sejlunions side,
og Amager på kortet i Danmark, så bare kontakt Skipper
tilfalder drengene et kontant tilskud til VM deltagelsen,
Marc Wain Pedersen, teamet her er der store muligheder
hvor stort dette bliver vides endnu ikke, men alle beløb
i, har du lyst til at være med til at støtte nogle af de mest
er velkomne.
talentfulde sejlere i SSF i mange år, så kom ud af busken.
Udover VM skal drengene senere deltage i Nordisk me
sterskab i Sverige, U23 Europamesterskaberne samme
sted, derefter er der Danmarksmesterskaberne på
Furesøen, som også er et udtagelsesstævne til 2007, U23
DM i Sønderborg, 2 stk. udtagelsesstævner til VM 2007
før sæsonen slutter sidst i september.

Der vil som i de foregående år, blive mulighed for alle
der har lyst, til at yde et ekstra bidrag til drengene, der vil
blive opsat en bøsse på disken i klubhuset, her kan du
hvis du har lyst smide dit bidrag i stort som småt.

Bak op om Morten, Kristian og Marc, Danmarks bedste ynglingesejlere - og så er de fra SSF
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Sadolin Farveland

Rabataftale for medlemmer i SSF
Velkommen som storkunde til Sadolin Farveland.

Valby
•Iby Tingsted
lingsfed 1
2500 Valby
Tlf. 36 16 00 45

Du kan nu som medlem af SSF få storkunderabat, når du handler i
en af vores butikker.
Aftalen mellem SSF og Sadolin Farveland giver dig, som medlem af
SSF mulighed for, i alle vore afdelinger, at købe nye rullegardiner og
persienner og alt hvad du skal bruge, når du skal male hus eller
lejlighed.
I vores afdelinger i Valby, Hvidovre, Østerbro, Stenløse, Lyngby og
Odense, kan du desuden handle kunstnerartikler, alt sammen med
følgende storkunde rabat:
Kunstnerartikler

15%

Maling & Værktøj

25%

Rullegardiner & persienner

15%

Du skal blot medbringe dit SSF medlemskort og fremvise dette.
Købet betales netto kontant og rabatten fratrækkes ved kassen.
Rabatten gælder dog ikke kampagnevarer.

Frihedens Butikscenter
Strandmarksvej 20
2650 Hvidovre Tlf. 36 49 85 09

Ndr. Frihavnsgade 31
2100 Købennavn 0
Tlf. 35 42 00 79

Vesterbrogade 131
1620 København V
Tlf. 33 3121 91

Frederikssundsvej 184
2700 Brønshøi
Tlf. 3860

Fragtfri leveringved køb over 1000,- kr.
Har du behov for at vide mere om denne SSF/ Sadolin Farveland
rabataftale kan du kontakte Næstformand i SSF,
Flemming von Wowern på telefon 23334396

.„„v. Center 60
3660 Stenløse
Tlf. 4717 0455

Med venlig hilsen

Lyngby Hovedgade 47
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 00 55

Peter Uldahl

Herlev Hovedgade 115
2730 Herlev
Tlf. 44 94 04 74

ODENSE: Overgade 13
5000 Odense C

Pinsemorgen
Med det flotteste vejr til sådan en morgen løb arrangementet af stablen med stor succes, her vist i
billeder.
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Loppemarked i SSF
"Årets loppemarked fandt igen sted søndag efter standerhejsningen. Efter aftale med Tina blev boderne stillet op uden
for restauranten. Vejret kunne dårligt være flottere selv om der blæste en kølig østenvind.
Hoplapigerne havde som sædvanlig en bod, men også andre medlemmer mødte op med alskens tingog sager.
Der blev handlet jævnt over hele dagen og i en rigtig hyggelig stemning. Fortjenesten var ikke så vigtig, og som så ofte
før gik mange hjem med næsten lige så meget, som de havde med, men - og det er det sjove - ikke de samme ting. Vi
gentager succesen til næste år."
Venlig hilsen
Bjørka

Svenske Søkort på vej
Dansk Sejlunion har gennem meget lang tid været i dialog med Sjofartsverket i Sverige om levering af svenske søkort
til Det Levende Søkort 2006. Desværre har svenskerne en række tekniske problemer, som har umuliggjort leverancen.
Dansk Sejlunions samarbejdspartner T-Kartor, Sweden har nu fundet en metode til at lave de digitale kortfiler for
Sjofartsverket. Vi håber derfor meget snart at kunne være leveringsdygtig i svenske søkort til Det Levende Søkort.
Vi har samlet tre serier. En som dækker skærgården omkring Gøteborg og to serier som dækker den svenske østkyst
fra Karlskrona til Norrkoping.
Priserne er afhængige af antallet af søkort som indgår i serien. Vi forventer derfor, at Gøteborgserien kommer til at
koste ca. 500 kr., mens de to andre serier kommer til at koste ca. 300 kr. pr. styk.
Lige så snart vi har fået kortene klar, vil de blive annonceret på www.sejlsport.dk og sat til salg i www.sejlsershoppen.dk.
Denne side er sidst redigeret af Steen Wintlev
Se mere på www.sejlsport.dk
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Amager strand og sejlere

Kort og andre oplysninger kan findes på www.amagerstrand.dk

Sejlere vis hensyn
20.07.05
Vi er glade for at så mange ønsker bruge den nye
strand. For at gøre plads til alle er det vigtigt, at folk føl
ger nogen grundlæggende retningslinjer på stranden.
Vi har observeret, at relativt mange både sejler tæt på
kysten. Det skaber en øget risiko for de badende. På nu
værende tidspunkt sejler skibene så tæt på land, at liv
redderne har svært ved at se, hvad der sker ude på van
det, og bådende kan kolidere med dem, der svømmer.

Af hensyn til badesikkerheden har Amager Strandpark
I/S derfor, med plejemyndighedens godkendelse beslut
tet, at der i badesæsonen 2005 kun bør sejles og opankres i en afstand ned til 100 meter fra kysten. Det gælder
fra Nordmolen til kommunegrænsen mellem
Københavns Kommune og Tårnby Kommune (se på
kortet ovenfor). Kajakker, kanoer, vandcykler og lignen
de mindre både er dog undtaget. Badeområdet indenfor
100 meters afstand fra kysten er forbeholdt badende.

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
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Ungdomsafde]
"Sejl noget an<
fra hele område
sejle mange for:
ge fra naboklul
de en forrygen
ning. Begge da
med mange båc
ballade i og o
weekend hvor
havde en dejli
trætte bagefter.
pc

,

ns pinsearrangement
gik ud på, at alle unge
ine komme og prøve at
ge bådtyper. Ca 60 unSSF og baglandet havweekend med overnatlev der prøvet kræfter
r samt en masse leg og
ng vandet. En herlig
både børn og voksne
levelse og var meget

4 HK 4-takt, kort påhængs
motor med indbygget tank.
Vejl. pris kr. 8.790,-

JVJSJ
IntelliMap 500C
Maksimal farveplotter - til en
billig pris!
Vejl. pris kr. 5.999,-

Passport Duet Log/Ekkolod
Incl. transducere.

r

Vejl. pris kr. 3.295,-

Fendere
' DfPTH
MTRS

Salonlampe

Med de originale "sort top"
markedets mest solgt fendere.
Farve: hvid eller blå.
5 x 20"

90y-

6x23"

lOO,-

8x27"

180.-

12 V. Flot lakeret messing
afbryder incl. Pære.
Vejl. pris kr. 289,-

Fortøjningsfjedre af gummi. Fås i tre
forskellige størrelser.

Nr. 2: Til 14-16 mm

59,89,-

Nr. 3: Til 18-20 mm

110,-

Nr. 1: Til 6-12 mm

Tilbuddene er gældende
så længe lager haves.

Héller's

u
t

Dansk Sejlunions holdning
til privat søredning

Havn & plads

f

Dansk Sejlunion har flere gange fået
henvendelser fra klubber, som er
blevet kontaktet af et privat søredningsselskab, som ønsker at fortælle
om sine aktiviteter.

Fortøjning og affendring.
Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at
anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset ef
ter fartøjets størrelse og under alle forhold holder far
tøjet inden for den anviste plads.

Dansk Sejlunion har undersøgt vil
kårene for private redningsselskaber
i Danmark og integrationen med
den officielle søredning.

Stander og navn.
Alle fartøjer skal være tydeligt mærket med navn og
hjemsted.
Desuden skal fartøjer hjemmehørende i SSF, føre for
eningens stander.
Nye standere kan købes torsdage i kontortiden hos
kasseren.

Dansk Sejlunion bakker helt og fuldt
op om den redningsindsats, som le
des af Søværnets Operative
Kommando og udøves af blandt an
det Farvandsvæsenet og marine
hjemmeværnet.

Vedligeholdelse af skure.
Der er en del skure, som trænger til træbeskyttelse.
Det påhviler ejerne af skurene selv at vedligeholde og
smøre skurene.
Ved henvendelse til pladsmanden leveres træbeskyt
telse til at smøre skurene.
Bådforsikring
Den lovpligtige ansvarsforsikring kan tegnes gennem
foreningen og koster 200,- kr. om året.
Forsikringen er hos Codan, men administreres gen
nem SSF.
Yderliger oplysninger om forsikringen kan fås på
kontoret torsdage i kontortiden.
Havneudvalget
Johnny

Dansk Sejlunions bestyrelse har på
denne baggrund taget følgende
holdning:

SOK råder over en lang række af
værktøjer, som sikrer en effektiv
søredning. At stole på en alternativ
søredning vil i mange tilfælde give
en falsk tryghed og kan sætte sejler
nes liv på spil.
Dansk Sejlunion bakker op om den
frivillige indsats, som det blandt an
det kommer til udtryk i lokale fartøjsberedskaber. Disse kan være
SOK eller det lokale beredskab til
stor hjælp i forbindelse med efter
søgninger.
Dansk Sejlunion understreger alle
skibes forpligtigelse til omgående at
gå til assistance, hvis de befinder sig
i nærheden af en nødstedt.
Dansk Sejlunion ser ikke noget be
hov for etablering af private søredningstjenester i Danmark. Hvis den
offentlige søredningen ikke virker
tilfredsstillende, vil det være Dansk
Sejlunions opgave at konfrontere de
relevante myndigheder og politiske
beslutningstagere med dette, så
søredningen igen kan fungere.
Se mere på www.sejlsport.dk
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 29. maj 2006
Afbud fra Kim
Punkt 1. Protokol:
intet.
Punkt 2. Beretning:
Ib orienteredeom at bestyrelsens
ansættelsesudvalg har ansat ny
pladsmand.
Af i alt 18 ansøgninger er valgt Kim
Jensen, Kastrup, der begynder man
dag den 3. juli kl 730.
Der er tegnet overenskomst med for
bundet 3F. Han inviteres til næste
bestyrelsesmøde den 26/6 kl 18 30 for
præsentation for bestyrelsen. Den 3.
juli starter med kaffe og præsentati
on for bla. havnesjakket.
SSF er igen i år godkendt til at hejse
det Blå Flag. Det ny flag indvies
Pinsemorgen på Søndre Mole, Øst
og her serveres en øl. En repræsen
tant fra Friluftsrådets Blå Flag
Udvalg ventes til indvielsen.
Punkt 3. Havn og plads
Johnny orienterede om den foreta
gen pæleretning og ramning af én
pæl. Havneudvalget har været rundt
for at vurdere, hvad der yderligere
ønskes udført når rammeslaget kom
mer tilbage. 3 pæle på Søndre Mole
ønskes rettet. Det er aftalt, at Ib kon
takter entreprenøren den 30. maj for
at aftale, hvornår det kan ske.
Havneudvalget har været på 'havne
rundfart' for at se efter pladsmærker
på bådene.
Der var 15-20 både uden gyldigt
pladsmærke, ejerne vil blive kontak
tet af Havneudvalget.
Dem der er blevet kontaktet har ta
get positivt imod Havneudvalget.
I de tilfælde hvor ejeren ikke umidelbart kan findes, vil havneudval
get gå konsekvent til værks og tage
bådene på land og låse dem fast.
Målet er at nå til en 3. uddeling af
pladser, da ikke alle tildelte pladser
har afhentet årsmærket.
Desuden er der nogle med faste
pladser der har meddelt, at de allige
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vel ikke kommer i vandet i år.
Havneudvalget vil fortsætter arbej
det og senere gennemgå de både,
der endnu ligger på land.
Flemming: udvalgets budget tegner
godt - der er sparet en del, uden at
nogen har manglet noget. Overvejer,
hvad der kan blive råd til, hvis ud
viklingen holder.
Der er behov for at flytte et par både
op til pinsestævnet i Ungdomsud
valget/Det maritime Ungdomshus
(DMU), hvor der kommer 2-3 stæv
nebåde og 6-7 følgebåde.
Ulla: Hvis der er både der skal sæt
tes på land, og der bliver behov for
bukke og klodser har sejlerskolen
overskud heraf fra tidligere og vil
gerne af med dem.
Spørgsmål: Især 2 både på land
skæmmer ved ankomst til SSF; hvad
kan der gøres for at fjerne dem?
Svar: Der er efterlyst en plan for bå
denes istandsættelse. Kommer den
ikke, eller er den ikke tilfredsstillen
de, flyttes de over til hegnet i det
SW-lige hjørne, hvor også andre 'lig'
vil blive samlet.
Ib: Den planlagte oprydningsdag på
havn og plads flyttes i år til septem
ber.
Punkt 4. Klubhus:
Seniorklubben er ved at flytte ind i
skur; nøgle efterlyses.
Der er kommet ønske om tilskud til
indkøb af isoleringsmateriale til ind
retning af et skur. Drøftet.
Anmodningen imødekommes.
Bestyrelsen ønsker dialog med seni
orklubben. Ib + Arne + Mogens ta
ger kontakt.
Flere emner at drøfte: Elmåler, fliser
osv.
Seniorklubben har arrangeret en 3-4
dages tur til Bornholm og ønsker et
par standere bevilget som gave til
besøgte klubber. OK, men Rønne
Sejlklub har vor stander og gives
derfor et krus.
Flemming: vi har fået en god spon

sor i Sadolin: Der er bevilget ca 300 1
maling og træbeskyttelse til flere år.
Desuden er opnået en favorabel ra
batordning for SSF-medlemmer.
Omtales nærmere i SSF-bladets ju
ninummer.
Hanne: Vi mangler ca. 25 store para
soller (0 200 cm) til Pinsemorgen ar
rangementet. De er bestilt, men leve
ringsdato ønskes fremrykket.
Ulla ønskede at reservere lokale til
instruktørmødet 30. juni (Grill-aften
mm). Drøftet. Anbefalet at tage kon
takt til DMU for aftale.

Punkt 5. Fester og arrangementer:
Hanne har sendt bud efter godt vejr
til Pinse. Har skaffet assistancer til
morgenbordet, hvor der ventes ca 60
personer. Hornorkesteret kommer.
Indkøb af diverse varer aftalt. Hvis
det bliver regnvejr, hvad så? Drøftet.
Hanne ønsker så vidt muligt at blive
i eller omkring klubhuset, da det gi
ver en god fordeling på havnen af
alle arrangementer, men det kan bli
ve nødvendigt at søge ud på søndre
mole.
Jazz i SSF er lørdag den 10. juni.
Set. Hans Aften fredag den 23. juni
er nu også på plads. Juniorerne tæn
der griiren kl 18 00 ; kom med din
madkurv og vær med; bålet tændes
kl 2130.
Et par harmonikaspillere ventes.
Old Boys-arrangementet afholdes
19.-20. august på Nordmolen, med
mad udefra.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Alt fungerer godt, flittigt fremmøde
blandt eleverne og der meldes afbud
som aftalt. For de 17 instruktører ar
rangeres der den 30. juni midtvejstræf, med mulighed for at udveksle
erfaringer og justere indsatsen mv.
En rigtig god ide!

Punkt 7. Ungdom og joller:
Ungdomslederen berettede med stor
stolthed om Team YD 24 Gingers be
drifter vedrørende ranglistestævnet
for udtagelse til Verdensmesterska
berne. Det sidste stævne i sejlklub
ben tårbæk blev vundet af SSF's
ynglingesejlere, sejren i dette stævne
udløste samtidigt en samlet sejr i
VM udtagelserne, altså ranglisten ef
ter 27 sejladser, her havde SSF's sej
lere Morten Grønning, Kristian
Schaldemose og Marc Wain Peder
sen 15 placeringer i top 10 herunder
6 første pladser.
Dette udløser tilskud fra Dansk
Sejlunion som bruges til deltagelse
og transport til VM i Frankrig.
Drengene har i år fået sponsorstøtte
fra henholdsvis SAS til hjælp til nye
sejl, Mazda Jagtvej ved Ebbe Elmer
stiller bil til rådighed for transport til
Frankrig, Malermester Kessler har
for 5 år i træk sponseret, i år har
drengene fået sej lertøj og for trans
port til stævner i Danmark har
Ejendomservicefirmaet Krøier
Service APS stillet bil til rådighed.
SSF's drenge har afgang til Frankrig
den 24. juni. Dette giver dem en uge
til at trimme båd og lære de lokale
forhold i Frankrig at kende.
På spørgsmål fra bestyrelsen, an
gående hvad det koster at drive
Ynglingen på årsbasis, var svaret fra
Tonny, at det lå mellem 60-70 tusin
de.
Det er ikke sådan at SSF betaler hele
dette beløb, det SSF betaler og har
gjort i mange år er stævnedeltagelse
og tilskud til transport, samt et stel
sejl.
I år har drengene, ligesom sidste år,
fået støtte til sejl, i år af SAS. så ud
giften for SSF ynglinge team er reelt
ca. 15-20000 kr.
Når dette er sagt skal vi huske på at
de her drenge promovere SSF udaftil
samt minimum 2 gange ugentlig un
derviser ungerne i ungdomsafdelin
gen, samt reparerer afdelingens jol
ler og både gennem vintersæsonen.
De resterende penge henter drenge
ne ind i form af sponsorrater samt
betaler af egen lomme, som det altid
har været.
Til Pinsestævnet er nu tilmeldt 6 fra
Bornholm, 4 fra Søværnet, 16 fra
Lynetten og 22-23 fra SSF.

Kastrup har meldt afbud (der kom
mer dog 1 Hobie Cat). Dragør har ik
ke meldt tilbage, fristen udløber 1.
juni. Hvidovre Sejlklub Suset (HvSS)
er inviteret, da de er ved at starte no
get op. Ligeså Peblingesøens sejl
klub. Også DMU og Sejlklubben
Amagerstrand deltager.
Heller sponserer T-shirts til ungerne,
Tina Sponserer T-shirts, drikkedunk
og sodavand til ungerne.
Poul har fremstillet en meget flot fol
der om Ungdomsafdelingen i SSF.
Den er blevet vældig godt modtaget
overalt.
Pinsestævnet ventes bredt omtalt af
pressen - der er lovet en sejltur, hvis
der bliver tid. TV2-Lorry er specielt
indbudt.
En ansøgning til TRYG-fonden er
blevet vel modtaget, og et meget po
sitivt svar er kommet med tilbud om
valg mellem at overtage en følgebåd
eller kr. 50.000 i støtte hertil. Tonny
er indstillet på at få den beskrevne
følgebåd; den er fra 2001, og med
den vil Ungdomsafdelingen være
rigtig godt rustet til de nærmeste års
forventede vækst.
Det overvejes derfor nu at sælge den
gamle gummibåd og for midlerne
anskaffe endnu en Zoom8-jolle, da
den er blevet entusiastisk modtaget
af de unge. DMU har netop købt 2
Optimist-joller, så der nu rådes over
en flåde på 15. I den forbindelse an
modede Tonny om at midler fra salg
af grej og/eller båd kunne anbringes
på konto til nyanskaffelser inden for
Ungdomsafdelingen og ikke ende i
SSF's store kasse. Drøftet. Mogens
havde samme ønske mht. kapsej
ladsudvalget og elitesejlerne.
Også havneudvalget ønskede en
sådan ordning tilvejebragt. Der var
almindelig støtte til anmodningerne
og der blev derfor straks nedsat et
underudvalg bestående af Ib, Tonny,
Mogens og Flemming, der hurtig
skal fastlægge de nærmere regler
herfor.
Tonny kunne i øvrigt fra hverdagen
berette om en flot tilslutning af unge
på mandage og onsdage: 16-17 trop
per fast op og 10-12 joller er på van
det. Overvejer at afholde klubme
sterskab, da de unge er meget inter
esserede i at kapsejle.

Punkt 8. Kapsejlads:
Familiesejladsen den 11. Juni er godt
i gang med forberedelserne, huske
sedler, indbydelser osv.
Hanne er i gang med T-shirts med
SSF- mærke og rygtekst.
SSF afvikler en del af AmagerCup'en d. 9.-10. september (bemærk
dato).
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Intet
Punkt 10. Bladet herunder aktivitetsliste:
Poul mindede om, at der allerede nu
skulle tænkes i aktiviteter i august
måned bla. TEMA-ugen 28/8 - 1/9,
da der ikke afholdes bestyrelsesmø
de i juli måned. Det samme gælder
for beskrivelser og indhold i SSFbladets august-nummer.
Spurgte til de mange 'private'-sponsorer: skal de ikke medtages i
Sponsorhjørnet i SSF-bladet?
Vedr. Sadolin er der truffet aftale om
optagelse.
Fra flere sider blev maj-nummeret af
SSF-bladet rost for sit læseværd og
flotte billeder.
Punkt 11. Eventuelt:.
Hanne lagde på baggrund af for
løbet af 2 medlemsaftener, henholds
vis 27. april (forsikring) og 4. maj
(navigation) op til en drøftelse af om
torsdage var det rigtige valg?
Det kneb med tilslutningen, der var
for megen uro fra salen og endelig
var bestyrelsen stærkt optaget af at
holde kontoret åbent. Drøftet.
Anbefaling: Brug pejsesalen og fore
tag afspærring som Poul havde
gjort. Ventes stort fremmøde (feks.
Troels Kløvedal) bør der vælges ons
dage - og da kun for medlemmer.

Mødet slut kl. 2045
Næste møde den 26. juni 06, kl 18 30
Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent
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-fra & til medlemmerne

Til bestyrelsen i
Sundby Sejlforening

Hjertelig tak til bestyrelse og
medlemmer i SSF for venlig del
tagelse ved Hans-Jørgen Worre
Sørensens bisættelse
(medlem nr. 393).

Hjertelig tak for de smukke
blomster og trøstende ord
vi modtog ved Mette's
bisættelse

Med venlig hilsen
Else
Lauge, Signe og Asger.

Mie, Stine og Søren

Hjertelig tak for de mange breve, blomster og trøstende ord
vi har modtaget i forbindelse med vores datter Mettes sygdom og død.
Lillian og Jens
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Mange tak for venlig deltagelse
og alle de smukke blomster, ved
min mors, Magda Frisch, bisæt
telse
På familiens vegne
Ivan Frisch

Sponsorhjørnet

Aktiviteter i SSF i 2006
Sejlerskolens dagtur
18. juni
Samkt Hans aften
23. juni
Sejlerskolens instruktørmøde
30. juni
Sejlerskolens weekendtur
12-13.august
Old-Boys
19-20. august
28. august -1. september Temauge 35
Søulke og Landkrabber i ungdomshuset
9.-10. september Amager Cup
23. september Sejlerskolens motorlære
30. september Sejlerskolens prøve sejlbåd
Sejlerskolens prøve motorbåd
1. oktober
Sejlerskolens afslutning
6. oktober
Sejlerskolen, afrigning af både
14-15. otober
Afriggergilde
21. oktober
Generalforsamling
29. oktober
2. december Julefrokost
10. december Børnenes juletræ

eller's
yachtværft & udstyr

Højlunds Flyttefirma
32 56 32 44

QUANTUM
SAIL DESIGN GROUP

MURERFIRMA A/S

www.sundby-sejlforening.dk

AO

AUG. OLSEN's eftf. «/s

Sejlerskolen

Ja, så kom vi i gang med sejladser
ne, selv om der allerede har været
aflysninger, men vi håber vejret
bliver bedre, eleverne er flinke til
at møde op, også at melde afbud.
Hold øje med aktivitetslisten, der
sker noget
den 11. juni kl. 900
den 18.juni kl.10 00 .
Til instruktørerne er der møde
den 30. juni kl.1800.
Fortsat god sommer.

K

Opad eller nedad

"/

Højlunds Flyttefirma
• God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland
• Gratis flyttekasser udbringes
• Møbelopbevaring
• Pensionist rabat
• Gratis skriftligt tilbud gives
• Vi flytter alle ugens 7 dage
• Alt fuldt forsikret

Kontor- og
virksomhedsflytning

Med sejler hilsen Ulla.

32 59 32 44
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Vi er lige sa lokale,
som du er.

Fax: 32 84 00 79
Strandlodsvej 9 C, 2300 København S
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Keturneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S
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Sankt Hans aften i SSF
Fredag den 23. juni
KL. 2130tænder vi bål på en
flåde ud for ungdomshuset
på Nordre Mole, så vi igen
i år kan nyde udsigten.

Så mød op med godt humør
og madkurv.

Hvis man mangler en øl
eller vand er det muligt
at købe den hos juniorne.

For at gøre aftenen til
noget særligt vil juniorne
starte grillen kl.18

Juli/august 2006

65. Årgang

Medlemsblad for

Familiesejladsen

SUNDBY SEJLFORENING

for motorbåde

Amager Strandvej 15, 2300

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00 - 20 30 .

I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Telefax

32 59 35 60

Restaurationen

32 59 41 30

,V .

Postgirokonto: 7 05 65 16
Havnekontoret
>

32 58 14 24

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

•

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

Sekretær:
J. Thomas Jensen
49 21 85 08
E-mail
j.thomas.jensen@mail.dk

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Leif Brydenfelt
32 55 36 60
E-mail
brydenfelt@comxnet.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
31 77 70 36
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
Johnny Pileborg
32 95 03 83
E-mail
jpileborg@privat.dk

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

26 39 38 03

Vi giver ikke op så let, så vi agter
at arrangere den samme sejlads til
næste år med nogle småjusterin
ger, og lykkes det at få en motor
bådene på vandet, vil det styrke
sammenholdet tværs over mid
termolen.
Der var højt humør ved efterføl
gende fællesspisning og præmieo
verrækkelse på søndre mole, hvor
deltagende besætninger skulle op
træde med en sang digtet under
sejladsen. Klapsalver, hurraråb,
kærlige tilråb og præmier til alle ja kære motorbådsfolk - det må I
ikke gå glip af til familiesejladsen
næste år.
Ib Petersen

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

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

Søndag den 11. juni blev familiesejladsen afholdt med mange
deltagende både - dvs. sejlbåde,
for der mødte kun en motorbåd
op. Motorbådsløbet blev alligevel
gennemført med den ene deltager
for at teste den udlagte bane og
muntre indslag under sejladsen.

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny deadline til bladet er:
sidste mandag i måneden
før udgivelsen

Hejlunds Flyttefirma
• God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland ro
• Gratis flyttekasser udbringes
• Møbelopbevaring
• Pensionist rabat
• Gratis skriftligt tilbud gives
• Vi flytter alle ugens 7 dage
• Alt fuldt forsikret

Kontor- og
virksomhedsflytning

Foreningens faste udvalg:
*»&

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

32 97 09 39

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 59 32 44
20 32 02 38
chiep@pc.dk

Fax: 32 84 00 79
Strandlodsvej 9 C, 2300 København S

.. (»*

Kasserer:
Jørgen Rindal
Webmaster:
Mette Byriel
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Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Forsidebilledet:
Sankt Hans bålet i lys lue
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Set. Hans
aften
Igen i år blev aftenen holdt i Det
Maritime Ungdomshus med udsigt
over Øresund og til bålet både fra ta
get og terrassen. Mange medlemmer
og gæster deltog og alle borde var tæt
besat. Husets store grill blev tændt og
alle fik maden varmet uden større
ventetid. Musikken spillede op og fæl
lessangen blev afsunget. Julenissen
var til stor fornøjelse for børnene
mødt op for at tænde bålet lige efter at
formanden holdt sin båltale og ønske
de alle en god sæson og måtte medde
le at indsamlingskassen til ynglin
gesejlerne samme nat var blevet stjålet
ved et indbrud i klubhuset. Det blev
startskuddet til en indsamling, der
begyndte med at, hvis juniorleder
Tonny svømmede rundt om bålet var
der 1000 kr. til støtte for de unges sej
lads i frankrig. Tonny sprang resolut i
vandet og svømmede turen rundt om
bålet og kom kold og smilende op af
vandet. Også Erik, leder af ungsomshuset samt Heidi fra sejlerskolen tog
turen med hund rundt omkring bålet,
altsammen til fordel for indsamlingen,
det gav i alt 7050 kr., et flot resultat på
en enkel aften. Herefter meddelte for
manden at klubben selvfølge erstatte
de det stjålne beløb.
En aften med en god stemning der va
rede til både grill og bål var brændt
ud.
pc

,v/

mimi

øiVtsto*
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Havkajakkerne har efterhånden fundet vej til Sundby
Sejlforening. Også i det Maritime Ungdomshus vil kajak
aktiviteterne nu vokse. Vi har i det Maritime
Ungdomshus startet tre spændende projekter med hen
holdsvis Sundby Kajakklub, en friluftsforening der hed
der Friluftskorpset og Friluftsrådet. Læs nedenfor om de
tre projekter.
I det Maritime Ungdomshus tager vi udgangspunkt i de
vejledende retningslinier for havkajakroning der er udar
bejdet af Havkajaksamrådet (se www.havkajaksamrådet.dk). Samrådet består af organisationer indenfor id
ræts- og friluftslivet med interesse for havkajak og ud
dannelse. En række af de kommercielle udbydere af havkajakkurser følger heldigvis de samme retningslinier
hvilket sikrer at man som nybegynder kommer igennem
en række tekniske og sikkerhedsmæssige øvelser. Man
kan sammenligne det lidt med et duelighedsbevis eller et
speedbådskørekort. Der er tre niveauer man kan gen
nemgå: første niveau Havkajakroer, andet niveau
Havkajakinstruktør, tredje niveau Havkajakvejleder.
Når man har gennemgået det første niveau kan man bli
ve registreret som Havkajakroer, hvilket sætter roeren i
stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture
langs kysten i lokalt, kendt farvand - i sommerhalvåret
(maj - oktober). Man skal lære følgende:
Teknik
Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand
svarende til vind på 4-8 m/ sek.
• Svømmefærdigheder (svømme 400 m i åbent vand eller
600 m. i bassin).
• Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro.
• Roteknik: alm. roteknik, lavt støttetag, styretag, sidefor/; flytning.
|-'Tømning af vandfyldt kajak på lavt vand.
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• Svømme med kajak.
• Selvredning med entring efter kæntring.
• Kammeratredning med roeren ude af kajakken (blive
reddet og redde anden roer).
• af anden kajak.
Teori
Kendskab til nedenstående temaer med henblik på tur
langs kysten i Danmark.
• Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsud
styr).
• Vejvalg og grundlæggende navigation.
• Vind og vejr, bølger m.m
• Risikomomenter ved havkajakroning.
• Førstehjælp og kuldeskader.
• Færdselsregler på vandet.
• Søsportens Sikkerhedsråds relevante foldere.
Vi vil i det Maritime Ungdomshus gerne være med til at
introducere disse retningslinier hos havkajakfolkene i SSF
- kom og spørg hvis I vil vide mere. Her kommer lidt om
tre af vores projekter.
Projekt 1
Sundby Kajakklub har startet et ungdomskajakhold for
børn mellem 12-16 år. I det Maritime Ungdomshus har vi
overført den model vi har med ungdomsafdelingen i SSF,
således at vi i et vidst omfang deler grej og herudover
sender børn der er interesserede i kaproning over til ung
domstræneren i Sundby Kajakklub (Thor Nielsen, tidlige
re mangedobbelt Danmarksmester og verdensmester). Vi
håber at samarbejdet kan føre til at flere unge får en posi
tiv fritidsinteresse og at vi i det Maritime Ungdomshus
kan trække på ungdomstrænerens store erfaring.
Samarbejdet er blevet støttet af Kano- og Kajakforbundet.
Projekt 2

Friluftskorpset er en forening der
har til formål at udbrede friluftslivet
i Danmark gennem åbne og gratis
arrangementer. Friluftskorpset bes
tår af uddannede friluftsvejledere,
hvor flere har specialiseret sig i hav
kajak. Korpset har fået en pose pen
ge til at købe havkajakker for og
samarbejdet med det Maritime
Ungdomshus går ud på at kajakker
ne ligger i huset. Vi har på den måde
næsten ubegrænset råderet til kajak
kerne når vi underviser børn.
Friluftskorpset laver et mindre antal
åbne havkajakarrangementer hvor
de
bruger
det
Maritime
Ungdomshus som base. Ud over at
vi får adgang til noget nyt grej får vi
også et tæt samarbejde med nogle
meget kompetente kajakinstruk
tører. Endelig vil havkajak-folket i
SSF få en helt unik mulighed for at
tilmelde sig til de arrangementer der
løbende vil blive udbudt i
Friluftskorpset. Det er vores håb at
samarbejdet med Friluftskorpset på
den måde skaber et sammenhold
hos kajakfolket i SSF og er med til at
højne det tekniske og sikkerheds
mæssige niveau.
Projekt 3
Når vi i det Maritime Ungdomshus
har besøg af mange børn der skal i
vandet med kajakker, joller
windsurfere eller andet grej og ungdomssejlerne, jollesejlerne eller havkajakfolkene i SSF også skal i van
det, så kan der være meget kaotisk
på vores bedding og lille bro.
I det Maritime Ungdomshus har vi
derfor udarbejdet et projekt der hed
der det "Det Flydende Klasseværel
se". Projektet har modtaget økono
misk støtte fra tipsmidlerne via
Friluftsrådet. Støttebeløbet er på
50% af projektets samledeprojekt og
vil blive udbetalt når de resterende
50 % er fundet (95.000 kr.).
"Det Flydende Klasseværelse" er et
område på vandet der består af en
bådbro og et antal flydende pontonner. Formålet med projektet er at få
et større areal på vandet hvor børne
ne kan modtage undervisning og
samtidig har meget let ved at sætte
joller og kajakker i vandet. En del af
de flydende pontonner skal kunne
afmonteres og trækkes ud på dybere
vand.

Havnepladser 2006
Følgende pladser er uddelt 25. juni 2006.
Tildeling af en havneplads er først endelig, når medlemmet har betalt pæle
penge (1000 kr) og havnepenge (150 kr/m 2 , bådens bredde gange længde),
samt har vist duelighedsbevis og kvittering for bådforsikring. Når dette er i
orden, udleveres et pladsmærke, som skal være på båden ved søsætning.
NB: Pælepenge skal kun betales første gang man får en fast plads i havnen,
ikke ved flytning af plads.
Følgende medlemmer har fået tildelt ny havneplads i 2006:
Medlnr.Navn
Indmeldt
Plads
A522 Flemming Max Hansen
18-09-97
A290 Kim Clemen
01-07-98
Al
Martin Bregnhøi
01-02-01
A238 Yngve Frederiksen
29-04-04
A630 René Emil Braby
05-08-04
A537 Alex Resendorf
05-08-04
A911 Ib Petersen
16-09-04
A946 Henning Jensen
16-09-04
A466 Ditte Andreasen
02-12-04
A849 Lars Bo Witt
14-04-05
A33
Martin Troels Korshager
09-06-05
A91
Kristin Rønnevig
23-06-05
A258 Benjamin Pjedsted Pedersen
04-08-05
A447 Søren Axel Madsen
01-09-05
A590 René Junge Christensen
15-09-05
Al 77 Morten Ærø
30-03-06

Bemærk
184
163
6
301
303
205
78
175
28
329
75
201
29
266
110
185

Låne
Låne
Låne
Lån

Låne
Låne
Låne
Låne
Låne

Havneudvalget ønsker alle en god sejlsæson i 2006.
Leif & Johnny

Det flydende klasseværelse skal pla
ceres i forlængelse af cykelstien lige
syd for det Maritime Ungdomshus.
Vi håber at finde de resterende pen
ge så hurtigt som muligt og hører
gerne hvis der er en der har en rig
onkel.
Når
"Det
Flydende
Klasseværelse" står færdigt har vi
skabt rigtigt gode pladsforhold og
bedre ergonomiske forhold til alle
der op eller ned i vandet med deres
kajakker og andet udstyr.
Rigtig god sommer til alle i SSF
Erik og Frank

Manden viste kon
duktøren sin billet og
sagde:
- På den her billet kan
jeg køre, så langt jeg
vil.
- Vel kan De ej, de
kan kun køre til
Horsens!
- Ja, men det er også
der jeg vil hen!

Den internationale Blå Flag jury har besluttet, at Sundby Sejlforening igen i år kan hejse
det Blå Flag som belønning for vor indsats overfor miljøet.
Tidligere års henstillinger er skærpet til krav, bl.a. affaldssortering, sikkerhed og rent mil
jø på havnen.
Ole Rasmussen fra Friluftsrådet overrakte flaget den 4. juni ved en lille højtidelighed på
søndre ydermole, hvor omkring 40 medlemmer var mødt op. Ole fortalte, at der i år er fo
kus på at børn får sjove oplevelser på havnen, f.eks. med fiskeri efter krabber og rejer og
vi skal påse, at børn bærer redningsvest på molerne. Der er også et nyt tiltag om at stoppe
olieudslip, før det breder sig. Lystsejlere kan melde sig som "Miljøvogter for SOK" og rin
ge observationer om olieforurening direkte til SOK, som herefter kan vurdere, hvilken
indsats der skal sættes i værk.(Bollen er tilmeldt)
Foldere om Blå Flag aktiviteter og "Miljøvogter" er lagt frem i mellemgangen.
Ib Petersen
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Tænk på miljøet!
Ingen kan gøre alting - men alle kan gøre noget...
Hvis vi vil have et rent hav at sejle i og sikre vore børn og børnebørn også får det,
må vi alle være miljøbeviste. Tænke over hvad vi gør og indrette vores faciliteter
så vi naturligt gør tingene på den rigtige måde.

HUSK DET NU!

Her kan du få mere at vide:
Dansk Sejlunion henviser gerne til forhandlere af olieabsorberende klude, olieud
skillere og mobile sugeranlæg til bundvand og motorolie på tlf. 4326 2190.
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Miljøudvalget
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Tlf. 4326 2190

UNDGÅ
OLIESPILD

Supertanker contra lystbåde
Sammenlignet med de olieulykker vi kan læse om, hvor tusinder af tons olie lækkes til
havet er olieforureningen fra fritidsbåde naturligvis i småtingsafdelingen; men glem ikke
det gamle ordsprog med de mange bække små.

Man kan selv gøre noget for at minimere forureningen:

I starten flyder olien på vandoverfladen. De flygtige forbindelser fordamper, og
restprodukterne synker til bunds og bliver der.

• Sikre at motoren er rigtigt justeret i tænding og karburator.
• Undgå unødig tomgangskørsel
• Undgå spild af brændstof i forbindelse med tankning

• På kort sigt:

Der findes rigtig mange 2-takts udenbordsmotorer i Danmark. I deres virke

- Lugtgener

måde udleder disse motorer ca. 30 % af brændstoffet herunder olie uforbrændt

- Ser grimt ud

til havnet. Brændstoffet indeholder er række stoffer som er skadelige over for

- Sviner bådene i vandlinien

vandlevende organismer. For en 2-taktsmotor er det rigtige olie/benzin blan

- Farligt for vandlevende organismer

dingsforhold meget vigtigt.

• På langt sigt:
uddybning

Alle motorer forurener. Når man vælger udenbordsmotor bør man have med
i overvejelserne at en 4-taktsmotor forurener væsentligt mindre end en tilsva
rende 2-takts motor

Hvilke skader forvolder oliespild?

- Olierester i

Udenbordsmotorer

• For meget olie i benzinen er både dyrt og øger forureningen.

bundmaterialet
ikke

må

i havne

dumpes

til

m.m. er

havs, men

ofte årsagen til
skal

deponeres

at
på

slammet

fra

land. Denne

løsning er uhyre kostbar.

Kan skaden gøres god igen?
• Uden for havnene er det umuligt at fjerne olierester fra bunden.
• Bunden i havne og havneløb kan renses op og det forurenede materiale
deponeres. En deponering skal ske på et kontrolleret sted med store
omkostninger til følge.

God miljøpraksis - hvad kan jeg gøre
- ingen løftede pegefingre, men en opfordring til at gøre hvad du kan!

Grundlæggende princip
Undgå al udledning af olie og brændstof til det marine miljø

God praksis
- Tank omhyggeligt og undgå overfyldning af brændstoftanke.

Hvad er de hyppigste årsager til oliespild?
Oliespild kan forekomme på mange måder:

- Efterse og vedligehold brændstofledninger, samlinger og pakninger.
- Opsaml og aflever straks brugt motorolie på autoriseret olieopsamlingssted.
- Opsaml og aflever olieholdigt bundvand på autoriseret olieopsamlingssted.

• Spild ved tankning
• Utætte brændstofsystemer

- Brug olieabsorberende klude til opsugning af olie fra sumpen
(olieabsorberende klude suger kun olie og ikke vand).
- Brug korrekt olieblandingsforhold i din benzin til 2-taktsmotorer.

• Utætte pakninger og pakdåser

- Sørg for at brændstofsystemer og tændingssystemer er korrekt justeret.

• Spild ved skift af motorolie

- Har du automatisk lænsepumpe, kan der monteres en olieudskiller (koster ca. kr. 700)

• Udpumpning af olieholdigt bundvand,
evt. med automatisk lænsepumpe
• Udstødning fra 2-taktsmotorer

Observerer du olieforurening til søs
Ring og meld det straks til S.O.K. på tlf. 8943 3099 eller over VHF-radioen

"Søulke og Landkrabber"
Temauge i det Maritime Ungdomshus 2006
Uge 35 (28. august - 4. september)
Følgende aktiviteter vil foregå i løbet af ugen, på for
skellige tidspunkter.

Temaugen gennemføres i et tæt samarbejde mellem SSF,
det Maritime Ungdomshus, lokale foreninger og idræts
klubber samt interesserede fra lokalområdet.

Vandlegeplads på det lave vand nede foran ungdomshu
set, med blandt andet dykkerbane, gladiatorplatform,
tømmerflåde, løbemåtte, tovtrækning med meget mere.

Temaugen har følgende formål:
• At skabe kendskab til søfartshistorien og det maritime
miljø.

Forestillinger og optræden med dans, sang og musik af
børn og unge.

• At bygge bro mellem ung og gammel således at de go
de traditioner videregives og den faglige stolthed om
kring det maritime udbredes.

Værksteder for børn og barnlige sjæle, f.eks. dekoration
af optimistjoller, fiskedissektion, rygning af alt godt fra
havet, skrotkunst og dragebygning.

• At skabe mulighed for at forældre og pårørende til
børn i lokalområdet kan få viden om det maritime og
besøge de personer og instruktører fra havnene som
børnene og de unge er i kontakt med under besøg i det
Maritime Ungdomshus.

Udstilling om lokalområdet ved lokalhistorisk forening.
Sejlture med "Bollen" langs Amager Strandpark.
Stort kage- og kaffe
bord med foredrag for
lokalområdets ældre
borgere.

• At skabe mulighed for at
styrke og udvide samarbej
det mellem skoler, dagin
stitutioner og de lokale id
rætsforeninger og projek
ter, herunder SSF's ung
domsafdeling, for at skabe
interesse omkring de mari
time idrætter i lokalområ
det.

(Næsten) sandfærdige
historier fortalt af
søens garvede folk fra
SSF.
Action med
Kystlivredderne / SOK.

Målgrupperne er:
Opvisning og mat
chrace med vores dyg
tige ungdomssejlere.

• Skoleklasser samt børn og
unge i daginstitutioner.
• Forældre og andre pårørende til børn og unge i lokal
området
• Medlemmer i alle aldre fra SSF
• Foreninger og organisationer med interesse for det ma
ritime.

Café med lette anretninger i dagtimerne og Grill-selv
hver aften.
Levende musik på dækket hver dag.

Hver dag vil der blive opstillet standere med dagens pro
gram ved porten, ungdomshuset og ved klubhuset.
SSF er repræsenteret ved formand Ib Petersen og ungdomsformand Tonny Petersen i styregruppen for denne
tradition.
Vi regner selvfølgelig med et strålende solskinsvejr og en
masse besøgende i alle aldre hver dag.

v

Så kære SSF'ere - kom og vær med.
Har du forslag til en aktivitet eller en god historie du vil
fortælle til børnene, deres forældre eller bedsteforældre,
vil vi meget gerne se jer deltage.
Vi kan også bruge frivillige til at hjælpe med det prakti
ske.

Vi glæder os til at se jer
Frank Lambert og Erik Hauerberg
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4 HK 4-takt, kort påhængs
motor med indbygget tank.
Vejl. pris kr. 8.790,-
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IntelliMap 500C
Maksimal farveplotter - til en
billig pris!
Vejl. pris kr. 5.999,-

Passport Duet Log/Ekkolod
Incl. transducere.

r

Vejl. pris kr. 3.295,-

Fendere
Med de originale "sort top"
markedets mest solgt fendere.
Farve: hvid eller blå.
5 x 20"
6x23"

Salonlampe

8x27"

9091009180--

12 V. Flot lakeret messing
afbryder incl. Pære.
Vejl. pris kr. 289,-

Fortojningsfjedre af gummi. Fås i tre
forskellige størrelser.

Nr. 2: Til 14-16 mm

59,89,-

Nr. 3: Til 18-20 mm

110,-

Nr. 1: Til 6-12 mm

Tilbuddene er gældende
så længe lager haves.

Héller's
Yachtvær

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 26. juni 2006
Afbud fra Leif.
Gæst: Kim Jensen og Jørgen Rindal.
Ib indledte med at byde Kim vel
kommen. Kim er ansat som ny
pladsmand, og starter i jobbet man
dag den 3. juli, hvor han præsenteres
for havnesjakket. Også bestyrelsen
havde ønsket en præsentation. Kim
har holdt ferie når han tiltræder. Der
er sørget for arbejdstøj, ID-kort og
overenskomst med 3F osv, så alt er
klart. Bestyrelsens medlemmer og
deres funktioner blev kort gennem
gået, hvorefter man ønskede hinan
den god vind.
Herefter gennemgik Jørgen status
for regnskab for perioden 1/1 - 30/6
med tilhørende noter, idet posterin
ger efter 23/6 endnu udestår. Det
generelle billede tegner godt: ind
tægterne er større og udgifterne
mindre end budgetteret.
Jørgens vurdering: efter et par år
med underskud ville det også være
meget velkomment med et over
skud, så den gode status må ikke
forlede til unødigt forbrug!
Punkt 1. Protokol:
Ib orienterede om følgende sager:
1) Området mellem SSF og
Strandparken:
Efter forespørgsel har kommunens
arbejdsgruppe meddelt, at en ind
stilling om arealets fremtidige an
vendelse tidligst vil blive forelagt
Borgerrepræsentationen i 4. kvartal i
år. Med efterfølgende udvalgsbe
handling må det derfor forventes, at
der går yderligere 2 år inden en af
klaring. Bestyrelsen etablerer derfor
et lejekontraktsudvalg bestående af
Tom Benda (konsulent), Jens Green,
Flemming v. Wowern og Ib Peter
sen.
2) SSF har meddelt Amager Strand
park I/S, at sidste års beslutning om
at sejlere kan ankre op inden for 100
meter fra kysten på 2 mindre områ
der i Strandparken er gældende,
indtil et regelsæt for vandarealerne
er forhandlet på plads. Gule bøjer er

nu udlagt 100 meter fra kysten. Kim
tilføjede, at der også savnes regler
for, hvad man må i lagunen.
Poul: der er intet forbud mod sej
lads. Max. 3 knob er tilladt.
3) Den planlagte dykkerbane med et
kunstigt rev fra Strandparken og ud
til sejlrenden er afvist af Kystinspek
toratet efter protester fra bla SSF, så
nord- og sydgående trafik fortsat
kan sejle langs Strandparken.
Kim orienterede om sin kontakt
(mail) til kommunen vedr. forholde
ne for fodgængere ud for SSF. Der
mangler op/ned-kørsler på hellean
læg for kørestolsbrugere. Der mang
ler fortov på vestsiden af Strandvej
en og fodgængerfelt i tilknytning til
busstoppestedet. Man havner på en
cykelsti.
Mogens: en løsning må tilstræbes
når Metroen åbner, og endnu flere
fodgængere forventes.
Punkt 2. Beretning:
Ib orienterede: Ved møde med seni
orerne den 31. maj blev det aftalt,
hvornår dobbeltskuret skal være
færdigt. Referat er skrevet. Også
lægning af fliser foran 'Fritidshuset'
(ca. 100 m2) fra kørevejen til den of
fentlige sti var blevet drøftet, men på
dagens bestyrelsesmøde blev det be
sluttet, at lade den ny pladsmand stå
for dette arbejde. Materialer betales
af SSF.
Forslag om depositum på kr. 500,ved lån af 'Fritidshuset' til dækning
for evt. manglende rengøring/op
rydning/opvask. Besigtigelse dagen
efter kl. 10 af pladsmand eller et be
styrelsesmedlem, og ved godkendel
se tilbagebetales depositum.
Ib fortsatte: Et medlem har foreslået,
at vi opsætter et gratis 'Hot-Spot', så
medlemmer og gæster kan få gratis
internetadgang i hele havnen. En
foreløbig undersøgelse har vist at
det vil koste ca. kr. 27.000, med en
månedlig serviceaftale på ca. kr.
1.100. Drøftet. Der er flere mulige og
billigere løsninger. En trådløs sender

anbefales opsat. Johnny og
Flemming går videre med sagen.
Ib: Der har været indbrud i klubhu
set natten mellem den 23. og 24. juni
(Skt. Hans) via et vindue der var 'lin
det', og tyven er målrettet gået efter
VM-juniorernes sponsorkasse, som
indeholdt ca. kr. 3.500. SSF dækker
tabet og fremover vil sponsorkasser
blive opbevaret i pengeskab efter
lukketid. En hurtig indsamling sam
me aften gav kr. 7.050. Tak til giver
ne!
Ib fortsat: Der er endvidere stjålet en
havkajak, som var låst fast til kajak
stativet ved ungdomshuset.
Punkt 3. Havn og plads:
Ib oplyste, at et brud på et jordkabel,
der forsyner søndre plads med
strøm, er nu fundet og udbedret.
Johnny oplyste, at der siden sidste
bestyrelsesmøde er foretaget yderli
gere pladstildeling. Resultatet er
hængt op i dag.
Som tilføjelse til indbruddet:
Der er blevet klippet hul i hegnet
ved masteskuret. Observeret g. d.
Som følge heraf vil pladsmanden
opsætte halogenlamper med bevægesensor på taget af masteskur og
toiletbygning. Hanne bemærkede, at
hvis brombærbuskene havde været
der, var der måske ikke klippet hul i
hegnet. Gartner-Allan fjernede
brombærbuskene fordi de ikke var
til at holde nede og efterhånden
fyldte 30 m 2 af mastetilrigningspladsen.
Der afholdes møde 27. juni om kom
mende oprydning af pladsen.
Udvalget ønskede bestyrelsens ac
cept af plan om, at der skal udarbej
des en skriftlig aftale med hand
lingsplan når større bådrenovering
igansættes på pladsen. Et depositum
(feks. kr. 5.000) ønskes som sikker
hed, hvis arbejdet strander og SSF
står tilbage med 'resterne' feks en
gammel træbåd, der ikke kan afhæn
des. OK.
Poul: vær opmærksom på, at der al
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lerede findes sådanne planer/afta
ler.
Arne og Kim har gennemgået skure
ne på nordre mole og udfærdiget en
liste med bemærkninger. Fint arbej
de!
Flemming: Kim har også udarbejdet
en affaldsplan efter gennemgang af
havn og plads. Der er bestilt skilte,
der viser de kommende 'affaldsøer1,
miljøstation og containere mv.
Affaldsplanen bliver trykt i med
lemsbladet. Også en parkeringsplan
med tilhørende skiltning er udarbej
det.
Ulla: der er set campister på plad
sen; der mangler skilte med forbud!
Det kommer nu; i det hele taget vil
der generelt ske et kvalitetsmæssigt
løft mht. skiltning. Mogens anbefale
de at indsamling af øldåser indgik i
affaldsøerne, men det blev frarådet.
Til jern & metal findes særskilt con
tainer. Lad os se tiden an med den
ny plan. Betingelsen for Det blå Flag
indebærer en række hensyn og krav.
Dem er der nu taget hånd om.
Vedr. en henvendelse om benyttelse
af en grill blev det fastslået, at der ik
ke findes 'private genstande' (grill
og stole mv) på havn og plads. Kan
ikke alle benytte dem skal de anbrin
ges i båd eller skur.
Punkt 4. Klubhus:
Arne: Der har været overgang i elan
læg i køkkenet (100 volt).
Flemming: Jording er nu foretaget
og alt er igen lovligt iht. Stærk
strømsreglementet. Men vi står med
et forældet anlæg/ system, der gen
nem årene er udvidet og bygget om.
Flere sikringer viste sig meget var
me! I køkkenet skal skiftes 2 koge
plader og frituregryden er for lille.
Det er bla. årsag til de lange venteti
der. Det blev besluttet at skifte kom
fur og frituregryde nu til noget, der
er større og gennemføre den større
ændring i januar 2007, når der er
lukket. En elektriker er reserveret.
Indtil da skal fremtidens behov defi
neres. Sagen drøftes også med Tina.
Flemming skaffer priser mv. men
det ser nu fornuftigt ud, idet det nok
kan holdes på ca. kr. 125 - 150.000 i
hele klubhuset, så også musikerne
kan være tilfredse. Alt tyder på at
stikkablet er stort nok, og der kan
trækkes kabler over loftet. Et par an
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dre ting vedr. køkkenet blev drøftet
og forbedringer foreslået. OK.
Skilte til borde med forbud mod ryg
ning bestilles. Evt. rygeforbud blev
drøftet, jf. nye regler pr. 1. april 2007
i offentlige lokaler større end 100 m 2 .
Da klubhuset kun er for medlemmer
(med gæster), kan vi selv bestemme
via generalforsamlingen. Vi er end
videre pt bundet af forpagtningsaftalen.
Af hensyn til det forestående større
el-arbejde blev det besluttet at lukke
klubhuset lillejuleaften, så der ikke
er åbent mellem jul og nytår + hele
januar 2007. Drøftes og tilrette
lægges med Tina så medlemmerne
kan underrettes.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Hanne: Skt. Hans-arrangementet
ved DMU blev en stor succes, så vi
håber det gentages til næste år.
Tonny: da Skt Hans næste år falder
på en lørdag overvejes det at udvide
festen! Feks med noget underhold
ning og med salg af fadøl og rødvin.
Alt sammen i et regi, der går til
Ungdomsafdelingen og måske kan
finansiere et besøg på Lalandia.
85 grillede uden at nogen stod i kø
og der blev i øvrigt indsamlet kr
7.050 til ungdomsarbejdet. Hanne
udtrykte stor tak til Julenissen, der
tændte bålet. Også tak til bålmeste
ren + medhjælp. Det blev kort drøf
tet om bålpladsen kunne få en 'fast
grund', men der var enighed om, at
den fortsat skal holdes på flydende
grund, så den kan flyttes afhængig
af vind og vejr.
Musik til Afriggergildet er bestilt:
duoen 'It takes Two' , og menu afta
les med Tina.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Ulla: vi har haft en dagtur den 18. ju
ni, desværre med et beskedent frem
møde.
Med kun 3 elever sejledes til Salt
holm i perfekt vejr. Besøgte museet
og spiste frokost; kaffe om bord.
Håber nu på bedre fremmøde til
weekendturen 12. + 13. august.
På spørgsmål blev det bekræftet at
alle - også instruktører bærer red
ningsvest, når der sejles med skolebådene. Vil blive indskærpet på in
struktørmødet 30. juni.

Punkt 7. Ungdom og joller:
Tonny indledte med at sige tak for
den enorme opbakning Skt. Hans af
ten. - ikke mindst til Hanne. Kunne
herefter fortælle, at der var besked
fra La Rochelle: Drengene er vel an
kommet og har slået lejr - med visse
(franske) komplikationer. Udtrykte
stor tak til Flemming, der har hentet
den ny RIB-båd i Oksbøl. Den er
iøvrigt i dag blevet afhentet af KDY,
der bringer den til la Rochelle, så
den kan yde assistance til vort lands
hold under kapsejladserne.
Forsikring af båden er bragt på
plads i dag! Det er den båd vi fik fra
TRYG-fonden, en Zodiac med en 30
Hk motor. Med den er vi fremover
dækket godt ind, også til kapsejlads.
Vi har 3-dobbelte låse med til
Frankrig!
Pinseweekenden blev en kæmpe
succes. 58 unge deltog og fik en fan
tastisk weekend. Vi regner med at
den skal være tilbagevendende! Vi
fik flot omtale i TV2Lorry og i
Amagerbladet. Fra DMU er der til
sagn om yderligere støtte på kr.
1.000; også fra Tina er der tilsagn.
Deltagelse i kommende nordisk me
sterskab er derfor nu på plads. Fra
SAS kom kr. 9.000 som tilskud til
sejl. Budgettet ser jo godt ud; der er
overvejelser mht anskaffelse af ek
stra (brugt) 2-mandsjolle, som er den
helt store succes. Den koster ca.
40.000, og der tilkommer kr. 7.000 til
sejl (forhandlet ned hos Høj Jensen);
men det går nok; salg af gi. gummi
båd + Mercury-motor kan evt. bidra
geDer er planlagt service på de 2
påhængsmotorer.
Tonny kører til La Rochelle 28. juni;
sejladserne starter 3. juli med 2 hver
dag. Kan følges på www.yngling.dk;
etablering af Link fra SSF-hjemmesiden forsøges tilvejebragt. Der bliver
taget massevis af billeder + video, så
det er oplagt, at der til vinter bliver
arrangeret en klubaften, hvor de un
ge kan berette om turen.
Fra Pinsearrangementet vil der kom
me en CD-rom. Kunne afslutnings
vis fortælle, at der kommer 1-2 nye
medlemmer hver 14. dag og rigtig
mange bliver hængende.
Punkt 8. Kapsejlads:
Mogens: familiesejladsen er afviklet

og alle glade og tilfredse.
Som noget nyt skal den der får kva
jepande levere en artikel til bladet,
og det er godt i gang. Old Boys af
holdes 19. + 20. august. Planlægges
på møde 27. juni.
Udlæg finansieres over budgettet;
sejladsen plejer at hvile i sig selv.
Til både Old Boys og Amager Cup
(9. + 10. sept) reserveres de 2 følge
både. OK.
Arne: Glæde over at motorbåde kun
ne deltage i familiesejladsen.
Morsomt indslag med at digte san
ge; måske kunne de bedste trykkes i
Bladet?
Flemming opfordrede til at sponso
rer generelt blev takket, når noget
var modtaget. Drøftet. Stor enighed
herom; sagen dog henvist til det
sponsor-udvalg, bestyrelsen tidlige
re har besluttet, med ønske om hur
tigt at få retningslinier for hvordan;
flere gode ideer fremsat (fisketur,
Bladet som 'takkekort' osv).
Poul advarer endnu engang: nød
vendigt med samling om emnet, så
man ikke krydser hinanden. Der er
mange flere sponsorer end de 6-7,
der nævnes i Sponsor-hjørnet i bla
det. Lige nu foregår arbejdet halv

hjertet; efterlyser politik for områ
det. OK, sponsorudvalget vil hurtigt
levere oplæg.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Om motorbåde: På Prampladsen på
nordre mole mangler vi borde/bæn
ke. De er bevilget tidligere, men nu
ønskes de indkøbt for 3-4.000. OK.
Alle kan benytte prampladsen, og
nu kommer der så 5-6 borde/bænke
å 140 cm.
Røgelauget holder til på pramplad
sen; der skal måske reklameres lidt
for stedet? Hanne anbefaler, at rens
ning af fisk henvises til pramplad
sen.
Om benyttelse af røgeovnen: Man
melder sig ind imod et kontingent
på kr. 200 (for evigt) - og der lægges
kr. 10,- til brænde pr. røgning.
Om sikkerhed: i den eksisterende
havneplan vil blive indtegnet ny pla
cering af brandslukkere (4 stk) og
kranse (3 stk). På stedet kommer
markering med en 3-4 m lang rød
rundstok, så det tydeligt fremgår, at
her er en slukker/krans.
Sikkerhedsplanen vil også omfatte
placeringen af stiger, men de tages
først op til efteråret. Målet er, at der

hvor de røde 'pinde' står, kan man
finde en stige, en slukker og en
krans - svarende til bestemmelserne
i Blå Flag.
Punkt 10. Bladet herunder aktivitetsliste:
Poul: Har ikke fået meget fra SSF til
Bladet.
Har drøftet med de gamle 'HOPLA'piger om at få samling på klubbens
mange sange.
Hanne: Jeg har en mappe med man
ge sange; vil gerne have kopi, hvis
der dukker 'nye' op.
Bladet kommer nu i juli, men ikke i
august. Deadline er i aften.
Poul opfordrede til at reklamere
bedre for arrangementerne, til glæde
for medlemmerne.
Punkt 11. Eventuelt.
intet.
Mødet slut kl. 2140
Næste møde den 28. august 2006,
kl 18 00
God sommer!
Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent

•• • • • • • • • • • •
- Tjener, der er en levende flue i min suppe!
- Der ser De hr., vi har altid friske varer!

Tyveri af havkajakker
Mellem den 1. maj og 25. juni er
der anmeldt tyveri af 3 havka
jakker, som lå aflåst i stativ og
kun klippede låse var tilbage.
Har du en kajak på foreningens
område, må du kontrollere, om
den stadig ligger på sin plads.

I I

I 1i
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

Porten må kun stå åben på
hverdage mellem kl. 730 og 1530.
Det indskærpes, at udenfor
dette tidsrum skal porten luk
kes straks efter ind- eller ud
kørsel, også hvis det ikke er
dig der har åbnet.
Ib Petersen
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fra bestyrelsen
Sejlerskolen

Sejlerskolens dagtur søndag den 18. juni.
3 elever var mødt op, med 2 instruktører og skolechefen, var
der kun mandskab til 2 både.
Der var fra starten forslag om Saltholm, og da der ikke rigtig
var nogen imod blev det til Barakkebroen.
Vejret kunne der ikke kla
ges over, måske lige bortset
fra at der var for lidt vind,
så efter en kort sejlen for
sejl kom jerngenuaen frem,
og
vi
ankom
til
Barakkebroen i passende
tid til frokost.
Vi overvejede kort at spise
frokost ved bænken på hav
nen, men antallet af fluer
var så stort, at det blev ved
overvejelserne og vi fortrak
til bænken foran museet in
de på øen.

Frokost ved museet

Efter spisning var det tid til at se Zimling's museum, som i år
er udvidet med en læsesal.
Derefter var vi lige oppe og vende ved den forhenværende kro,
for at se om den skulle være åbnet igen. Det var den ikke.
Inden turen hjem var der li
ge tid til lidt kaffe, der blev
indtaget i bådene hvor der
var lige knap så mange flu
er, i forhold til oppe på mo
len.
Der var endog en, der nåede
at få sig en svalende duk
kert, inden afgang hjem.
Så er der kun at håbe på et
større elev fremmøde til
weekend-turen den 12.-13.
. ,
• i i j
i •
Den nye
y læsestue rpa Saltholms mueum
august, hvor vi holder skippermøde kl. 1000 for at beslutte hvor vi sejler hen.
Mon det bliver Hven i år, hmm?
Medbring selv forplejning, et godt bud er lidt til grillen og en
sovepose.
Fordeling på bådene efter antal både og antal elever.
Hjemkomst ca. søndag eftermiddag/aften.
Johnny på vegne af skolechefen
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Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Niels Kjærgaard Pedersen
Pilegårdsvej 30 2730 Herlev
Henning Carl Hansen,
Mathildevej 20, 2000 F
Ingrid Hansen
Marengovej 21, st. tv. 2300 S
Martin Hansen
Lerfosgade 10, 3. tv. 2300 S
Michael Howitz
Øresundsvej 140 N, 2300 S
Carsten Erland Jensen
L.I. Brandes Alle 4,1. 1956 F
Claus Juul Jensen
Prinsessegade 77,1. tv. 1422 K
Nicholas Jensen
Rådhusvænget 7, 2770 Kastrup
Flemming Keeschus
Skansebjerg 4, 2. 2700 Brønshøj
Rune Kirkeby
Øresund Parkvej 19, 4. tv. 2300 S
Rudi Kouring
Schønbergsgade 19, st. th. 1906 F
Svend Erik Knudsen
Amager Strandvej 194. 2300 S
Lars Peter Lethin
Backersvej 2, 3. th. 2300 S
Christian Kjærgaard Nielsen
Skodsborggade 2, 4. tv. 2200 N
Inga Gerner Nielsen
Burmeistergade 17, 3. th 1429 K
Kurt Pedersen
Ingemannsvej 20, 2. th. 1964 F
Niels Edvard Hindsgavl Pedersen
GI.Kongevej 19, 4. th 1610 S
Christian Enggaard Peitersen.
Århusgade 18, 5. th. 2100 0
Eigil Fjeldgren Rischel
Strandlodsvej 92. 2300 S
Flemming Rose, Rue
Langgaardsvej 19, 4. tv. 2300 S
Gregers Gjersøe
Øresundsvej 144 B, 2300 S

Aktiviteter i SSF i 2006
12-13.august
Sejlerskolens weekendtur
19-20. august
Old-Boys
28. august -1. september Temauge 35
Søulke og Landkrabber i ungdomshuset
9.-10. september Amager Cup
23. september Sejlerskolens motorlære
30. september Sejlerskolens prøve sejlbåd
1. oktober
Sejlerskolens prøve motorbåd
6. oktober
Sejlerskolens afslutning
14-15. otober
Sejlerskolen, afrigning af både
21. oktober
Afriggergilde
29. oktober
Generalforsamling
2. december Julefrokost
10. december Børnenes juletræ

www.sundby-sejlforening.dk

Sponsorhjørnet

mler's
yacht værft & udstyr

Højlunds Flyttefirma
32 56 32 44

QUANTUM
SAIL DESIGN GROUP

MURERFIRMA A/S
J\ CII

TV-speakeren får stukket et stykke papir ind midt un

AUG. OLSEN's eftf. */s

der TV-Avisen. Han læser det straks op:
- Vi har netop modtaget følgende meddelelse: Du har
noget spinat siddende mellem fortænderne!

AO

Sadolin

^

K

u ,

AUG. OLSEN's eftf. */s
Strandlodsvej 20
2300 København S.
Tlf. 32 95 15 20

Vinterpresenninger i 4 kvaliteter
Formskåret, Fladpres. samt Fibertexpresenning
...kom forbi og mærk på kvaliteten!
eller find os på: WWW .aOe.dk

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Keturneres vea varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

POST)
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DANMARK

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand

Fiskepleje

DFU

Fredningstider og mindstemål

For følgende fiskearter er der fastsat følgende mindstemål. Totallængden er regnet
fra snudespids til halefinnens spids

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand
Art

Fredningstider for danske fiskearter i fersk- og saltvand.
Mindstemål for fisk i både fersk- og saltvand.

Fredningstider i ferskvand

Fredningstider i ferskvand

Mindstemål
20 cm

I saltvand

Aborre

Ingen

I ferskvand

Bars

36 cm

Bækørred

30 cm

Ferskvandskrebs

9 cm

Gedde

40 cm

I ferskvand

60 cm

I saltvand

Gulål

35,5 cm

Gulål

45 cm

Start

Slut

Bækørred

16/11

15/1

Ferskvandskrebs

1/10

31/7

Hunkrebs

1/10

31/3

Hankrebs

1/4

30/4

Helt

36 cm

16/11

15/1

Hestemakrel

15 cm

Havørred

I ferskvand

Gedde

Art

Gedde

Note

Aborre

Note

Havørred

40 cm

Havål

58 cm

I saltvand. I Limfjorden 38 cm, i
Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde
29,5 cm
I ferskvand

I Ringkøbing Fjord: 34 cm

Helt og Heltling

1/11

31/1

Hvilling

23 cm

Laks

16/11

15/1

Ising

25 cm

Nordsøen, Østersøen og Bælterne

Sandart

1/5

31/5

Ising

23 cm

Skagerak og Kattegat

Skrubbe

15/2

14/5

Hunskrubber med rogn

Kuller

35 cm

Østersøen og Bælterne

Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet

Kuller

32 cm

Nordsøen, Skagerak og Kattegat

Stalling

15/3

15/5

Kulmule

40 cm

Søørred

16/11

15/1

Laks

60 cm

Lubbe

30 cm

Malle

15 cm

Fredningstider i saltvand

Fredningstider i saltvand
Art
Havørred
Helt

Laks
Rødspætte (Hun)

Skrubbe (Hun)
Snæbel
Ålekvabbe

Start

Slut

Note

16/11

15/1

Havørred i gydedragt (farvede fisk)

1/11

31/1

I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt
dog fredet i perioden 1. november 28.(29.) februar

Multe

20 cm

Pighvar

30 cm

Rødspætte

27 cm

Rødtunge

26 cm

Sandart

50 cm

I ferskvand og Randers Fjord

Sej

40 cm

(Mørksej)

Skrubbe
Skærising

25,5 cm
28 cm

16/11

15/1

Laks i gydedragt (farvede fisk)

Slethvarre

30 cm

15/1

30/4

Skagerak, Kattegat, Vestlige
Østersø, Øresund, Isefjorden,
Roskilde Fjord, Limfjorden.

Stalling

33 cm

Stamsild

30 cm

Vestlige Østersø og
Lillebæltsområdet (område 22).

Søørred

40 cm

Søtunge

24,5 cm

1/2

30/4

1/1

31/12

15/9

31/1

Totalfredet
Drægtige hunner

Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i
yngledragt. I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes.
Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

Læs mere på www.fiskepleje.dk

Torsk

40 cm

Torsk

38 cm

Torsk

35 cm

Tunge

24, 5 cm

Ålekvabbe

23,0 cm

Nordsøen og Skagerrak
Østersø og bælterne, underområde 2232
Limfjorden og Kattegat
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Flotte resultater af SSF drenge fra VM, EM og NM.
Foto: Mats Svensson

Efter en fantastisk Sankt Hans med
indsamling af rigtig mange dejlige
penge til turen, tusind tak til med
lemmerne, undertegnede havde
denne aften gæster fra Hellerup
Sejlklub, kommentaren til den ind
samling var, det kunne ikke lade sig
gøre hos os.
Her i SFF var der dømt pakning af
bil og båd for at køre til La Rochelle
for at sejle VM.

Lad mig tilføje at der om lørdagen
inden afgang, dukkede flere med
lemmer op og donerede penge til
drengene mens de pakkede det sid
ste.
Kl 17 00 var der afgang fra SSF.
Mazda på Jagtvej havde stille en dej
lig dieseldrevet MPV til rådighed, så
det gik over stok og sten mod
Frankrig.
Ca. kl. 14 næste dag var drengene
fremme ved campingpladsen ved
havnen i La Rochelle, her havde
ynglingeklassen lavet aftale med
campingchefen omkring en masse
pladser til sejlerene.
Der var dog store problemer med at
kunne få ejeren af pladsen til at fors
tå, at der i aftalen var inkluderet
strøm, dette bevirkede at drengene
selv trak strøm til en del af de dan
ske mandskaber, stor ståhej med eje
ren, endnu større ståhej da de også
tillod sig at bruge deres kuglegrill,
til trods for at der stod en ildslukker
ved siden af på grusvejen.
Disse problemer gjorde at de danske

sejlere kiggede sig om efter et andet
sted at campere, dette blev fundet
ca. 7 km uden for byen ved stran
den, super lækker plads med svimmingpool, som det skulle vise sig at
der blev stor brug for.
Vejret i Frankrig viste sig fra den
meget varme side, de første 10 dage
var det 38° i skyggen, vinden var
sjældent over 4 sekundmeter, og på
havet var der ingen skygge, derfor
var det rent guld med svimmingpool, også på grund af tidevandet
som gjorde at stranden først var
brugbar efter 19 om aftenen, ved lav
vande var der 1 sømil til vandkan
ten.
Vandet var 25-26 grader varmt og
noget mere salt end Øresund, dette
bevirkede at drengene hver morgen
måtte en tur i havnen for at vaske
båd af i bunden.
Endelig kom dagen, efter en lang
dag med måling af bådene, var det
tid til Tune up race, her ville det vise
sig om resultaterne i Danmark var så
gode som håbet.
Da racet var overstået havde drenge
ne sejlet en sjetteplads hjem, så stem
ningen var høj, det samme var hu-

møret, generelt havde de danske bå
de været godt fremme.
Dagen for første sejlads oprandt og
der var lidt sommerfugle i maven,
og da dagen var overstået, var det
tre skuffede gutter der kom i lejren,
en 23 og en 14 plads var ikke med i
beregningerne, så vi holdt et lille
møde i lejren om aftenen, hvor tin
gene blev snakket igennem.
3 og 4 sejlads blev helt anderledes,
her var drengene med helt fremme i
begge sejladser, og da der var mål
gang havde dagen indbragt en 4 og
3 plads, samlet lå de herefter num
mer 9, det hjalp på humøret.
5 og 6 sejlads indbragte udover pla
ceringerne 25 og 8 også en fratræk
ker som gives efter 5 sejlads, drenge
nes placering som nummer 25 skulle
vise sig at blive deres fratrækker, så
efter 6 sejladser var det stadigvæk 9
pladsen samlet.
På dette tidspunkt af VM var der
dansk føring ved Bo Reker Ander
sen, Erik Prins og Henrik Brendstrup, de havde gennem de første 6
sejladser vist stor styrke og stabil
sejlads, og lå rigtigt godt til.
På næstsidste dag blev det besluttet
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at der skulle sejles tre sejladser, her
lagde drengene ud med at lave en 18
plads, så en 11 plads for at slutte af
med en 8 plads, dette betød at de
gled tilbage i den samlede stilling til
en 11 plads.
Bo Reker fra Furesøen kunne have
vundet VM i 9 sejlads, men her var
der kommet lidt gummiben og arm
med i spillet, dog lå de stadig num
mer et samlet, med meget stor chan
ce for at holde hjem.
På sidstedagen var der stor spæn
ding i den danske lejr, skulle vi have
en verdensmester til Danmark? kun
ne drengene komme op mellem de
10 bedste? det var de to både der var
de bedste kort for Danmark.
Da starten var gået, havde Bo Reker
tyvstartet uden at vende om på
Finsk flag, og allerede her smidt ver
densmesterskabet væk, dog blev det
til en 3 plads og bronze til Danmark.
Drengene havde ikke været op
mærksomme nok i starten, en
Østrigsk båd samt en svensk havde i
fællesskab besluttet at sejle dem ned
i feltet, da starten var gået lå de par
keret på startlinien og sejlede bag
læns.
Nu er Ginger og drengene ikke
sådan at slå ud så det var bare at kry
på, da der var målgang havde dren
gene sejlet sig fra en 42 plads til en
16 plads i mål, dette bevirkede dog
at de faldt endnu en placering tilba
ge, da den amerikaner der lå bag
dem, lavede en 1 plads i sidste sejl
ads.
Så summa summarum en slutplace
ring som nummer 12 i verden, et
fantastisk resultat og endnu en frem
gang på 11 placeringer siden sidste
VM i Østrig.
SSF drenge blev også næstbedste
danske båd og alt i alt må jeg som
ungdomsleder rose dem for dette re
sultat, båden de sejler rundt i er fra
1971, de har selv sat den helt i stand,
samt ikke mindst et altid hjælpsomt
og veludstyret team fra SSF som ger
ne hjælper alle andre danske mand
skaber.
NM.
Nordisk mesterskab blev i år afholdt
i Sverige nærmere betegnet i
Bostahuse.
Her mødte drengene op med stor
selvtillid og efter nogle dages hvile

pause fra Ynglingen.
Stævnet bestod af 8 sejladser og der
var store forhåbninger om lidt metal.
Sådan skulle det ikke gå, for selvom
at drengene lavede en serie på
4,1,1,4,4,1,3,1 så var der i den fanta
stiske flotte serie desværre 2 stk. di
skede sejladser, og det var 2 første
pladser der blev ramt, en på banen,
styrbord bagbord, selvom at der var
enighed på banen mellem parterne,
så var der det ikke da de kom på
land, her blev drengene hevet i pro
testlokalet af samme person, som de
var enige med på banen og blev her
efter disket fra deres 1 plads, dette
grænsede til usportslig optræden,
når der nu var indgået aftale på van
det.
I 6 sejlads blev de så taget i tyvstart,
og nu gjorde det ondt, 2 diskede sejl
adser en fratrækker, så er det svært
at komme med i toppen, i de to ef
terfølgende sejladser sluttede dren
gene af med en 3 og første plads, i
den samlede stilling blev det til en 5
plads, flot men ikke tilfredsstillende
for Marc, Kristian og Morten som af
ovennævnte årsag følte sig dårligt
behandlet.
U23 EM.
Ved U 23 europamesterskaberne
præsterede drengene endnu en gang
at være med fremme i alle sejladser
ne, men desværre fungerede det ik
ke som de gerne ville, for første
gang i 2006 kunne de ikke få Ginger
til at sejle, specielt i hård luft.
Så det blev til samlet 4 plads og igen
uden for medaljepladserne, dette ef
ter en serie på 2,3,3,5,5,7,3,6.
DM.
DM blev i år afholdt på Furesøen,
her var der 40 tilmeldte ynglinge, så
der var lagt op til et flot og spænd
ende DM.
Drengene var at regne mellem favorritterne efter deres flotte resultater i
år.
Der var desværre en anden der hav
de en hånd med i spillet, Dm kunne
ikke gennnemføres, dette grundet
manglende vind gennem hele stæv
net, der blev sejlet en sejlads Søndag
under mærkværdige forhold vindmæssigt.
U23 grandprix og VM udtagelsesstævne.
Århus sejlklub lagde vand og havn

til første VM udtagelse og 2 stævne i
U 23 grandprix serien under Torm
rederierne.
Her i weekenden blev det så til sam
let sejr i U 23 grandprixet og en an
denplads i stævnet efter den 4 dob
belte
verdensmester
Mads
Christensen, dog var der af en eller
anden årsag ændret på reglen for
fratrækkere, normalt er det efter 5
sejladser og ifølge ISAF, men Århus
havde valgt at skrive efter 4 sejlad
ser.
På den nye VM udtagelsesrangliste
indtager Marc, Kristian og Morten i
Ginger dog en førsteplads sammen
med Anders Gottschalk fra KDY,
altså en førsteplads på ranglisten
samt en andenplads i stævnet, samt
en førsteplads i U 23 grand prixet.
Nu mangler der bare at blive sejlet
om den samlede sejr i U 23 rækken
som drengene fører, et DM for U 23
mandskaber, et udtagelsesstævne i
Snekkersten samt et stort stævne i
Holland Medemblink hvor drengene
tager ned for at lære farvandet at
kende, med henblik på næste års
VM.
Ungdomsleder Tonny Pedersen.

li*
God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland
Gratis flyttekasser udbringes
Mø bel opbevaring
Pensionist rabat
Gratis skriftligt tilbud gives
VI flytter alle ugens 7 dage
Alt fuldt forsikret
Kontor- og
virksomhedsflytning
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Årets (eneste) fisketur
men også en SuperTur
Ja, den planlagte fisketur i foråret blev ikke til noget på grund af vejret, det var jo ikke
det mest blide forår vi har oplevet, så derfor...

Sundby Sejlforening afholder en Super Fisketur
lørdag den 23. september.
Vi holder skippermøde & får smurt halsen med en lille en
(husk selv kaffen!) i fritidshuset kl. 800, hvor der kan købes fisketegn af 20,- kr.
Starten går kl. 900, med kanonsalut, og ingen både må gå uden for molerne før start
og alle deltagende både SKAL være inden for molerne kl. 1600!
Alle bådtyper er velkommen, sejlbåde som motorbåde.
Ind vejningen af de rensede fisk vil foregå imellem kl. 1600 - 1630 på prampladsen.
BEMÆRK ! der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre,
bruges der andet bliver du udelukket fra konkurrencen.
Præmieuddelingen vil foregå i klubhuset kl. 1730.
Der vil i forbindelse med køb af deltagertegn,
være mulighed for at melde sig til spisning i klubhuset kl. 1800.
Menuen vil være Tina's skibberlabskovs til en pris af 35,- kr.
(prisen gælder kun for dem, der har købt deltagertegn til fisketuren)

Hos Tina vil deltagertegn samt spisebillet kunne købes til en samlet pris af 55,- kr.
For at prisen kan holdes, bedes du, så snart du ved om du deltager, melde dig hos
undertegnede, enten pr. mail eller pr. telefon, eller i restaurationen hos Tina.
Sørme billigt for 16 gode timer i din Sejlforening.
Tænk under 3,50 kr. i timen, inkl. mad og musik.
Efter alle de store præmier er blevet uddelt, den gode mad er blevet spist, vil der
være levende musik, indtil midnat. Så mød op, og få en god dag sammen med dine
sejlerkammerater.

Kim.
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GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2006
Følgende er på valg:

Søndag den 29. oktober
kl. 900
i klubhuset

Formanden
Ib Petersen
Kapsejladschefen
Mogens Fuglsang
Ungdoms- og jolleleder
Tony Pedersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Johnny Pileborg
Flemming V. Wovern (modtager ikke genvalg)
Formanden for klubhus og bygninger
Arne Olsen
1 suppleant til bestyrelsen
Leif Henriksen
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 1. oktober 2006 kl. 900
Bestyrelsen

Enhver lystfiskers drøm, når turen går med båden til andre himmelstrøg!
Ordbogen der viser hvad fisken hedder på andre sprog. Gå ind på hjemmesiden:

www.hafro.is/ordabok/?op=list&wanted=4&PHPSESSID=57bb8e9e2cc5f0eed6619a275c683762
Her er et par eksempler
Oråabok tvebladet trådeangler
Surtla
pisces, Fiskar,
latina :
Linophryne lucifera
danska :
tvebladet trådeangler
franska :
gorge å barbe fourchue
enska :
forkbarbel throat
Oråabok netmønstret ålebrosme
Blettamjori
pisces, Fiskar,
latina :
Lycodes reticulatus
norska :
nettålebrosme
danska :
netmønstret ålebrosme
franska :
lycode arctique

enska :
arctic eelpout
færeyska :
Liitkens ulvfiskur
Ordabok almindelige tiaåarmede blæksprutter
Tiuarma Smokkfiskar
inverteb, Hryggleysingjar,
latina :
Decabrachia, Decapoda
norska :
tiarmete blekkspruter
danska :
almindelige tiarmede blæksprutter
J^yzka :
Zehnftisser
franska :
décabranches
enska :
cuttlefish, squid, ten armed cephalopod

Indrømmet, det var ikke
den bedste duft, der lå
hen over havnen i som
mer, på grund af alger.
Her et forsøg på at kom
me af med noget af det
ildelugtende lag af døde
alger i havnen.
Det skal siges, at det fak
tisk lykkedes at få en hel
del alger ud af havnen
med denne Storm P. op
findelse
pc

7

Omkring Azorerne 2006
Fredag 30-06.06
Sterling flight 666.
Det er varmt. Min undertrøje klæber til ryggen. Folk væl
ter letpåklædte ind i flyet, spændte på hvad ferien vil
bringe. Det samme gælder for mig. Dagen er langt om
længe oprandt, hvor jeg skal indfinde mig i Lissabon og
ombordstige Friggen - min kære families Molich 10-meter. Carsten, Jess, Jan og Søren har ligger i Lissabon i en
uges tid, og er sikkert mere end klar til at komme på van
det. De drog af sted fra Svendborg Lørdag d.10-06-06, og
var i Lissabon 9 døgn efter. De sejlede læns det meste af
turen, og nåede op på 15 knob i hårdt vejr midt på
Biscayen. De var helt oppe og køre, hvilket jeg godt fors
tår. Det er herre sejlads.
Nu er planen så den, at vi i eftermiddag sætter kursen
mod Azorerne, som vi efter planen gerne skulle nå om 810 døgn. Dette er planlagt ud fra en forhåbning om, at vi
kan sejle med 4 knob i gennemsnit. Sidst jeg tjekkede vej
rudsigten var udsigten den, at vi kan regne med en 4-6
m/s de næste par døgn, hvilket ikke er overvældende,
men som gør, at vi får en blød medfart i begyndelsen.
Jeg er meget spændt på hvad denne tur vil bringe.
Atlanterhavssejlads er en stor ting for os alle, og selv de
gamle garvede rotter ombord på Friggen er jeg sikker på
har sommerfugle i maven. Sikkert er det dog, at der ven
ter os nogle spændende oplevelser, og mon ikke solen vil
skinne barmhjertigt på vores blege skandinaviske krop
pe.
1 døgn er godt og vel gået ombord på Friggen og alt an
det lige har det været upåklageligt. Carsten stod og ven
tede i lufthavnen, hvorefter vi tog direkte til havnen og
stak til søs efter en benzintankning på 55 liter, hvilket
strækker til ca. 400 sømil for motor. Vi satte kurs ud i
Atlanten, og med en fin foran for tværs skød vi hurtigt 8
knob. Og her er vi så nu. 1 døgn på vandet og 110 mil
ude i Atlanten. Fra Lissabon til Azorerne er der 780
sømil, så vi har altså en hel del tilbage endnu. Vejret er
stille med et let skydække. I nat havde vi selskab af en
række delfiner, og morilden var det eneste lys i en kulsort
nat. Månen er kun lige tiltagende, men vi håber på stjer
neklare nætter og mere af denne fine, blide sejlads.
Det er mandag og klokken er 12 formiddag og jeg ligger
på køjen og dufter til en herlig duft af stegte løg og syd
ende æg. Jeg er lige vågnet efter en lang vagt strækkende
sig fra kl.19 til 05. I går morges blæste det op og vi er ef
terhånden oppe på Frigg vejr. Det blæser ca. 8 m/ s, og
vinden er gået i nord/vest. Der er spredt skydække, og i
nat var vi igennem op til flere regnbyger der gør, at det
meste af mit overtøj er gennem fugtigt, men solen skinner
igen, og vi tæsker derudaf med 6 knob, stadig i en foran
for tværs.

På vej mod en af de mange fantastiske solnedgange.

Vi har tilbagelagt et stykke over 200 sømil på nuværende
tidspunkt, så der er lang vej endnu. Dagene går med at
sejle, betragte horisonten som er ufattelig stor, nærmest
surrealistisk. Her er så meget himmel og hav, at kæben
gang på gang falder ned. Og så mange dage i stræk. Det
er vildt. Nu vil jeg komme i tøjet og finde plads i cockpit
tet. Carsten og jeg holder skansen. Vinden er drejet en
smule mere i nord. Det er godt. Krydsende bliver mere
behagelige, og båden ligger bedre i forhold til dønninger
ne, som rejser sig i en højde af 3 meter. Det er en flot dag.
Når solens stråler rammer vandet er her så ufatteligt
smukt og blåt. Et kig ned i dybet er fascinerende. 5 km.
ned, ned.
Det er fedt at være en del af en sådan tur. Et par døgn er
gået med akklimatisering, men nu færdes jeg bedre på
båden, og føler mig godt tilpas. Vi er snart halvvejs, så
dagene går ganske stærkt.
Spise, sove, sejle. 3 s'er man kan regne med
Og det går derudaf. Vinden er meget tæt på at være i
nord og det medfører, at vi suser af sted med en 6-7
knob. Samtidig rammer dønningerne os fra siden, så her
er meget behageligt at være. Vi havde et par døgn med
kryds, og det bliver altså en smule trættende i længden.
Hårdt arbejde og lav progression mod mål. Vi foretræk
ker høj sol og søndagssejlads.
Storsejlet har været rebet det meste af tiden. Der kommer
nogle seriøse vindhug indimellem, og da vi i nat dristede
os til at rebe ud, holdt det kun i ca. 4timer før vi måtte re
be ind igen. Friggens rig er blevet 1 meter højere, og med
et 6 m2 større vindspejl, skal man ikke tage chancer.
Fortsætter det som nu er vi Ponta Delgada om godt 2
døgn. Det ville være rart at have en aften før "madam
merne" ankommer.
Jeg føler mig privilegeret at være en del af denne tur.
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Som tidligere nævnt er synsindtrykkene overvældende
og gårdsdagens nat vil med dens klare månelys og funk
lende stjerner længe være printet i min hukommelse.
Ons. 5/7 En fantastisk dag, intet mindre. Havde vagt i
går aftes. Vækkede Carsten kl.02.00. Vinden lagde sig i
løbet af natten, og da jeg gik til køjs, var det første nat
uden bølgegang. Vågnede kl.10 i morges til duften af fri
skbrygget kaffe og ristet brød. Det var overskyet, men
næsten uden vind, og man fornemmede, at solen snart
ville brage igennem det spæde skylag. Og sådan blev det.
Kl. ca. 12 var himlen over Atlanten skyfri, og kådheden
steg blandt Friggens passagerer. Carsten og jeg fik turens
første dukkert i dybblåt hav med 4 km til bunden. FEDT.
Derefter en 4-5 timer for motor, da vinden forsvandt med
skyerne, og pludselig havde vi følgeskab af en stor flok
delfiner. I ca. 10 min. Boltrede de sig rundt om, foran og
ved siden af Friggen til stor begejstring for os alle.
Fantastisk at blive underholdt på en sådan livsbekræften
de måde. Desuden har vi spottet havskildpadder og en
enkelt hval, så alt andet lige er det ved at være en smule
eksotisk.

Udsigten er smuk og taler for sig selv.

Kl. er nu 22.00 og der er 75 sømil til mål, dvs. at vi gerne
skulle være i havn engang i morgen aften. Det er stort set
skyfrit. Jeg sejler 6 knob mod mål. Månen er halv og
hænger over mig. Venter på at få gennemslagskraft, så
den kan overtage himlen som lysets vogter. Men først
skal solen ned, og det lader til at himlen er generøs.
Farvespektret er enormt. Det bliver en flot nat.
Majestætisk rejser Azorernes hovedø Sao Miguel sig til
vores styrbord side. Vi øjnede land kl. ca. 7 i morges, og
de sidste par timer har vi langsomt nærmet os et natur
paradis. Sao Miguels højeste punkt er godt 1100 meter
over havets overflade, og vi kan spotte små idylliske
landsbyer i landskabet. Natten var som håbet fantastik.
Månen sendte kaskader af lys ned over det næsten bliks
tille hav, og mens de andre sov styrede jeg forventnings
fuldt mod mål.

Delfiner i stævnen, legende. De er smukke dyr, og fanta
stiske at sejle om kap med.

Vi har haft det godt ombord, og selvom at mandehørmen
til tider har hængt tykt i skibets kroge har det ikke været
for meget af det gode. Det er en fantastisk fornemmelse
efter en lille uge på havet i næsten al slags vejr, pludselig
at være så tæt på mål. Jeg glæder mig meget til at opleve
disse øer.
Afsluttende.
Jeg befandt mig alt i alt 3
uger på Azorerne, og vi nåe
de at besøge i alt at besøge 4
øer. Det er et meget anbefa
lelsesværdigt feriemål, og
har man mod på en sådan
sejltur anbefales den på det
kraftigste.
Far og søn på vej ind i Ponta
Delgada. Vi gjorde det sgu.

Rasmus Frederiksen

Optankning i Lissabons havn. Med det flotte trihedsmonument som baggrund.
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I weekenden den 19.-20. august afholdt SSF den man
geårige traditionelle kapsejlads for foreningens Old Boys
(and Girls), og endnu en gang havde deltagerne en på al
le måder dejlig week-end.
Vejrudsigten havde ikke lydt for optimistisk, men klok
ken 9 var der mødt ni besætninger frem.
Dagen indledtes med morgenmøde og en gammel dansk
på terrassen foran klubhuset.
Her gennemgik kapsejladsledelsen sejladsens regler,
hvoraf den vigtigste er, at dommerne altid har ret, og de
forskellige opgaver, der hører med til næste års stævne (
fx anskaffelse af præmier, arrangement af festen lørdag
aften, skrive i bladet, sejle både hjem) blev fordelt ved
lodtrækning.
KØS havde venligst udlånt tre både, men da det bliver
stadig sværere at få lov at låne både, forventer arran
gørerne at kunne benytte tre af SSF's både til næste år.
Der er så et helt år til at få dem bragt i trim.
Inden selve sejladserne kunne gå i gang, måtte de to af
bådene tages op og renses i bunden, og som sejladserne
skred frem, kunne det konstateres, at det var godt, for al
le var enige om, at der denne gang ikke var nogen både,
der var tydeligt bedre end andre, som vi tidligere har op
levet.
At de forskellige besætninger så også viste sig at være
nogenlunde jævnbyrdige, gjorde årets stævne spænden
de til det sidste.
Selv om sejladserne først kom i gang omkring middags
tid, blev alle de planlagte 12 sejladser gennemført. Vejret
viste sig fra sin allerbedste side som dagen skred frem.
De varslede byger udeblev, solen skinnede fra en næsten
skyfri himmel, og der blæste en jævn vind, nok for nogle,
for lidt for andre, og igen havde vi de fornemste rammer
i Det maritime Ungdomshus, hvor der var base.
På vandet styrede Claus Nygaard, Henrik Scharff og
Henrik Heger tropperne, og på land havde Marianne
Nygaard overblikket, og sørgede for at besætningerne
blev sendt på vandet til tiden, og resultattavlen blev op
dateret. Alle besætninger skulle på vandet fire gange, og
på den måde ville alle komme til at sejle mod alle.
I køkkenet regerede Birgitte Akkermann som så mange
gange før, denne gang assisteret af Kimberly, som hjalp
med både bagværk, kaffebrygning, sandwichsmøring og
salg af pølser med det hele. Imellem alt dette var der og
så tid til snak og hygge, og begge dage kiggede mange
tidligere Old Boys Sejlere og andre interesserede forbi
for at følge med i, hvordan det gik.
Efter lørdagens sejladser blev der tændt op i grillen, og
der var sørget for forskelligt kød, salater og brød til alle
deltagerne. De 38 deltagere havde en dejlig aften, som
"vinderne" af opgaven sidste år stod for.
Søndag morgen startede med byger, og nogen havde
hørt et tordenskrald meget tidligt om morgenen. Det så
noget gråt ud, men bortset fra en enkelt beskeden byge i
løbet af dagen blev det ved truslen.
Alle var på pletten, klar til dagens udfordring.
Lørdagens resultater viste tydeligt, at der stadig var no
get at kæmpe for.
At Old Boys er noget helt særligt sås også af, at Torben
Andersen, som fyldte 50 år denne dag, havde valgt at
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deltage i stævnet og udsætte festen med familien. Det
kvitterede deltagerne for med en skål og en fødselsdags
sang, og der var også kage med flag i.
Der var også planlagt 12 sejladser om søndagen, men
vinden ville ikke rigtig medvirke, men det var der taget
højde for af sejladsledelsen, så da de seks var gennem
ført, valgte man at stoppe, så man kunne blive færdige i
rimelig tid. Igen var det godt at konstatere, at det var be
sætningerne og ikke bådene, der var afgørende for sejl
adsernes udfald.
Årets flotte præmier, som var sponsoreret af Michael
Empachers firma NORTEC havde under stævnet været
udstillet sammen med vandrepræmierne. Det gav ekstra
inspiration til at forsøge at komme i præmierækken.
Nortec havde også sørget for den hurtige energi i form af
bolcher på bordet til alle.
Resultatet af kapsejladsen blev følgende:
3. pladsen: Jan K. med Marina og Jørgen J. med 11 point
2. pladsen: Claus B med Jannie og Torben A. med 10 po
int
1. pladsen: Niels Peter med Trille og Grethe med 9 point
Sammen med præmierne for 2. pladsen tildeles Scharff
Designs vandrepokal, til vinderne på 1. pladsen er der
også en vandrepokal samt stokken. Damernes
Vandrepokal tilfaldt Grethe.
Men endnu en præmie uddeles med spænding hvert år:
Kvajepræmien!
Dommerne påstod, at der var flere mulige kandidater,
men vinderen blev Jens Rottbøll, og da hans forseelse
var, at han havde prajet dommerbåden for at spørge om,
hvad man gør, når man har tyvstartet, fik han et eksem
plar af kapsejladsreglerne i tilgift med besked om at læse
på lektien inden næste år.
Efter at Claus havde bedt deltagerne udbringe et leve for
SSF sluttede stævnet med at Jens Green tog ordet og på
alle deltageres vegne takkede arrangørerne for et veltil
rettelagt stævne med nogle af de mest jævne sejladser
nogen sinde og ønskede på gensyn næste år.
I bedste korpsånd gik man derefter i gang med opryd
ningen, der udover huset også omfattede at sejle bådene
tilbage.
Endnu en gang: en stor tak til stævnets sponsorer: NOR
TEC for de flotte præmier, KØS for lån af bådene.
Team Bjørka, Dan og Jens
Efterskrift:
SSF har i de senere år fået mange nye medlemmer. Nogle
har måske fået lyst til at deltage i Old Boys sejladserne,
og der er plads til mange flere deltagere. Det er også en
god måde at lære andre klubmedlemmer at kende på.
Betingelserne for at deltage er følgende: Man skal tilmel
de sig med en besætning, der består af tre personer, her
af mindst én kvinde. Aldersgrænsen nedad er for mænd
40 år og for kvinder 30 år. Opad er det kun fysikken, der
sætter grænsen. Der sejles i bådtypen Yngling.
Datoen for sejladsen oplyses i kalenderen i bladet, og
man tilmelder sig til kapsejladschefen.
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sikkerhedsrepræsentant & vagtchef informerer
Vagtordningen.

årsager ikke mener at kunne påtage
sig vagttjeneste, kan fritages herfor.

Advarsel om brandfare

For medlemmer, der har plads på
havnens område gælder:
At medlemmer over 18 år og under
65 år, er pligtig til at gå to nattevag
ter og medlemmer mellem 65 og 70
år skal gå 1 nattevagt i perioden fra
1. oktober til 30 april.

Ansøgning om fritagelse tilsendes
foreningen, og afgørelse tages efter
medlemmets personlige fremmøde
på førstkommende bestyrelsesmøde.
Fritagelse gælder kun for en vagt
sæson og skal således fornyes hvert
år.

Tilmelding sker på blanketter der
findes i mellemgangen ved kontoret
samt i mellemgangen bag skipper
stuen, samme sted er der opslået
vagtlister/oversigtskalender og nær
mere regler for vagtordningen.
Udfyldte vagtsedler afleveres i post
kassen til vagtstuen.

Når I udfylder vagtsedlen så gør det
rigtigt!

Dansk Sejlunion bringer på foran
ledning af Søfartsstyrelsen en advar
sel til alle ejere af motorbåde af
mærket Sealine Advarsel om brand
fare i motorbåde fra "Sealine
International Ltd"
Søfartsstyrelsen har modtaget en ad
varsel fra Storbritannien om risiko
for brand om bord i motorbåde af
mærket Sealine International
Limited.
Det drejer sig om modellerne: C39,
F33, F34, F37, F42-5, F43, F44, S29,
S34, S37, S38, S41, S42, S43, S48 og
T46, T47, T51, T52, T60. Bådene er
bygget i Storbritannien i perioden
2000 til 2005.
På grund af en fejlmontering af en
sikringskasse kan der ske overop
hedning af de elektriske installatio
ner, når bovpropellen anvendes.
Det anbefales, at ejere, der har en af
de nævnte modeller, kontakter for
handleren og får de elektriske sam
linger efterset.
Indtil der har været afholdt eftersyn,
anbefales det, at man selv sikrer sig
mod risikoen for brandfare ved at
undlade at bruge bovpropellen.
Både, der anvendes til udlejning
skal efterses inden de må udlejes.
Yderligere oplysninger kan fås hos
fuldmægtig Ellen Odsbjerg på tlf.:
3917 4570 eller på e-ail:eso@dma.dk

Ønske om dato for nattevagt skal
som hovedregel, afleveres senest en
uge
(7 dage) før den ønskede dato, (hvis
du ønsker at tilmelde dig med korte
re varsel, skal du først kontakte
vagtchefen, som står i medlemsbla
det på side 2).
Vagtkalenderen bliver ajourført mi
nimum hver mandag og torsdag.
Du skal selv kontrollere du har fået
dit ønske om datoen for nattevagten
opfyldt.
På en nattevagt er der mindst 2 eller
højst 3 vagter.
Vagten starter kl. 2200 og slutter kl.

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 vagtsedlen
forkert.
4 nemme ting, der sagtens kan nås i
løbet af vagtens varighed på 8 timer.
1. Skriv med blokbogstaver
2. Tjek jeres medlemsnummer i
medlemslisten
3. Husk at skrive om du går vagt for
andre
4. Hvis du går vagt for andre, tjek
det andet medlem's, medlems
nummer

Kim

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.
Vinduer - døre - foldedøre
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 vagtloka
let og "lige siger hej", således at vi
undgår fejl, ved at du bliver antastet
af nattevagten for at fremvise legiti
mation (medlemskort).
Love og regelmenter for Sundby
Sejlforening, side 27;
Pensionister og andre medlemmer
under 70 år, der af helbredsmæssige
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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

J4R
4 HK 4-takt, kort påhængs'
motor med indbygget tank.
Vejl. pris kr. 8.790,-
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IntelliMap 500C
Maksimal farvepiotter - til en
billig pris!
Vejl. pris kr. 5,999,-

Incl. transducere.
Vejl. pris kr. 3.295,

Fendere
Med de originale "sort top"
markedets mest solgt fendere.
Farve: hvid eller blå.
5x20"

Salonlampe
12 V. Flot lakeret messing
afbryder incl. Pære.
Vejl. pris kr. 289,-

6x23"
8x27"
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Seniorerne på Bornholm
Seniorerne har igen i denne som
mer haft to herlige ture.
Først den dejlige tur i juni
måned ud til bådeklubben i
Valby, som nu er flyttet "ud i
vandet", ud på pontoner, men
det kunne man ikke mærke.
Vi var 24, der havde taget turen
derud og vi blev beværtet på bedste
vis, med god mad, drikke samt kaf
fe og lagkage. Kl. 17 var festen slut og alle tog glade
hjem fra en dejlig tur "på vandet".
Torsdag den 3. august var vi 19 medlemmer af seniorerne
som tog til Hovedbanegården, hvor vi kom ombord i en
bus, der kørte os over Øresundsbroen til Ystad. Herfra
kom vi ombord på hurtigfærgen, som sejlede os en dejlig
tur til Bornholm, hvor vi blev hentet af en bus, med en dej
lig chauffør, som kørte os til bestemmelsesstedet, AllingeSandvig.
4 dejlige dage med godt vejr på et dejligt sted, som hedder
Gretas pension, med dejlige værelser og alle tiders hjem
melavet mad.
Vi fik set så mange seværdigheder og fik en masse gode
indtryk. Vi kørte 4 gode veltilrettelagte ture med en chauf
før, der viste alt om de steder vi besøgte.
Hjemrejsedagen var søndag den 6. august og samme dag
var fødselsdag for et af medlemmerne, så dagen startede
med et rart morgenkomsammen med flag og leveråb.
Den sidste dag var vi på besøg i Rønne Sejlklub hvor der
var dækket op til en rigtig Bornholmsk
ret, nemlig stegte saltsild og
Bornholmersnaps. Efter middagen
overrakte vi et krus til klubben fra SSF.
Hjemturen var lidt kaotisk, da der var
mange som skulle med busserne, så
undertegnede blev væk for partneren,
som fik en togtur hjem i stedet for, det
var det eneste som kiksede, ellers alt i
alt en dejlig oplevelse for alle de senio
rer som var med.
En stor tak til Tage, som havde tilrette
lagt begge ture, det får han lov til en
anden gang (tror jeg).
Formskåret,

Seniorerne på besøg i Rønne Sejlklub

AO
AUG. OLSEN's eftf. */s
Strandlodsvej 20
2300 København S.
Tlf. 32 95 15 20

Vinterpresenninger i 4 kvaliteter

På seniorernes vegne
Vilna A 483
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Fladpres. samt Flbertexpresenning

...kom forbi og mærk på kvaliteten!
eller find os på: WWW .aOe.dk

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 28. august 2006
Punkt 1. Protokol:
SSF's formand Ib bød velkommen,
og oplyste, at der er konstateret ty
veri af en gummibåd med motor
samt 2 påhængsmotorer og en pro
pel samt flere havkajakker, der lå af
låst i stativ. Københavns politi er til
skrevet om hændelserne. Det er
SSF's og DMU's opfattelse, at tyveri
erne sker om natten og fra søsiden.
Havkajakkerne vil blive flyttet fra
nuværende position så de bliver me
re synlige fra havnen og der opsæt
tes halogenlamper med sensor.
Et medlem har klaget over unødven
dig parkering på jollepladsen.
Reglerne er blevet indskærpet for de
involverede: Det er ikke tilladt at
parkere på jollepladsen eller brand
vejen; kun kortvarig af- og pålæs
ning af varer må finde sted.
Bladets redaktør Poul forlader heref
ter mødet, idet Ib sætter et brev
modtaget fra samme til drøftelse. I
brevet analyserer Poul SSF's situati
on med den manglende arealleje
kontrakt, set i lyset af, at Borgerre
præsentationen i Københavns kom
mune, tidligst ventes at behandle
spørgsmålet i 4. kvartal og der der
for ikke kan forventes en afklaring
før til næste år.
Bestyrelsen drøftede brevets indhold
og besluttede, at der på efterårets ge
neralforsamling vil blive redegjort
fyldestgørende for sagen, når det
nedsatte lejekontraktudvalg har be
handlet emnet.
Brevet besvares i overensstemmelse
hermed, suppleret med bestyrelsens
principielle holdning til diverse for
slag. SSF har skriftligt meddelt kom
munens planchef, at vi snarest øn
sker at genoptage forhandling om le
jekontrakten, da anvendelsen af om
rådet syd for SSF trækker i langdrag.
I kontrakten kan kommunen så tage
forbehold for evt. senere forhandling
om den offentlige sti, der ønskes an
lagt fra kajakklubben til nordre mo
le. Vi har fået et foreløbigt svar; den
endelige besvarelse får vi, når der er

indhentet supplerende oplysninger
fra Københavns Ejendomme.
Lejekontrakt-udvalget holder møde
om sagen ultimo september'06. Poul
blev herefter kaldt tilbage til besty
relsesmødet.
Punkt 2. Beretning:
Amager Strandpark I/S har med
delt, at det ikke er tilladt at ankre op
inden for 100 meter fra kysten, dvs
bag de udlagte bøjer, heller ikke i de
2 mindre områder, som blev udpe
get sidste år. Den videre forhandling
herom overlades til Østersøkredsen
og Friluftsrådet.
Det gælder også for de retningslinier
der skal gælde for sejlads og al an
den benyttelse af lagunen.
I øvrigt må man gerne fortøje til de
udlagte bøjer, der hver især er foran
kret med 800 kg beton.
Forslaget til en dykkerbane med
kunstigt rev er blevet ændret, så det
nu anlægges næsten parallelt med
kysten, uden at genere kapsejladsba
nen og den nord-sydgående sejlads.
SSF har sammen med Kastrup
Sejlklub accepteret den nye place
ring. Den modtagne skitse med ny
placering bliver optrykt i bladet.
Der afholdes møde i Østersøkredsen
d. 21/9. Emne: breddeaktiviteter i
2007. Poul fremviste udklip fra
Politiken d. 25/8 med et stort billede
fra SSF's vinterplads (med kendte
ansigter).
Punkt 3. Havn og plads:
Udvalget er i gang med at finde de
sidste ledige skure. Yderligere udde
ling af skure er på vej. Inden ferien
påbegyndtes en aktivitet med at fo
tografere og beskrive både på land.
Sagen genoptages nu. Arne rejste
spørgsmålet om praksis for afreg
ning af strøm, brugt i skurene.
Drøftelsen afslørede, at der åbenbart
administreres efter 2 sæt regler: et
ældre, hvor der betales kr. 500,- pr år
for skure uden bimåler og (korrekt)
ifølge Ordensreglementets § 4, 3.- 6.

punktum. De nævnte kr. 500,- er et
depositum, der erlægges og henstår
indtil slutafregning ved fraflytning.
Herudover betales for det årlige for
brug, baseret på aflæsning af bimåleren med indberetning til kassereren
ved årets afslutning. Kassereren un
derrettes om den forkerte frem
gangsmåde, så fejlen kan blive rettet.
Lejere af skure med fast installation
skal altså opsætte bimåler. For skure
uden fast installation, hvor der be
nyttes en løs ledning til feks. batteri
opladning, kan der stikprøvevis fo
retages måling af forbruget.
Ib: i pladsens nordvestlige hjørne
sker det regelmæssigt, at der klippes
hul i hegnet. For at imødegå dette,
foreslåes det at forlænge rækken af
skure med et antal nye enkeltskure,
helt frem til hegnet langs Amager
Strandvej.. Vedtaget og iværksættes
evt. under havnesjakkets medvirken,
da det er vigtigt, at de bygges samti
digt. Ib: til orientering har havnen
fået tilgang af en færingebåd med
mandskab, som nu øver sig flittigt.
Det er studerende fra Færøerne, der
bor på Øresundskollegiet. De har
lånt båden og føreren er indmeldt i
SSF. Der er opsat flere permanente
cykelstativer, og det overvejes at
supplere med yderligere, fundet hos
en skrothandler. Der er behov for
kraftig indsats mod rotter, der gem
mer sig overalt på pladsen; forment
lig er plagen forårsaget af det omfat
tende byggeri i omegnen.
Svingkranen har strejket, men er nu
repareret. Flisearbejdet ved Fritids
huset er kommet godt i gang.
Mogens: vi har fået en stor skibs
skrue (> 800 kg) forærende. Den vil
blive opstillet ved Fritidshuset, så
den præsenterer sig godt. Gaven
omfatter også et par store lanterner.
Efter flere (forgæves) forsøg på fejl
finding i el-installationen til lysma
sterne på søndre mole, har havneud
valget standset arbejdet, for i stedet
at indhente tilbud på en nødvendig
sanering. Desværre kan der derfor

15

forekomme strømsvigt til lys, stik og
skure i området når det regner.
Spillet på søndre mole er delvis fejl
ramt. Undersøges og repareres.
Kørsel og parkering på pladsen er
indimellem et problem. Klarere reg
ler blev efterlyst. Efter drøftelse var
der enighed om, at en fornuftig snak
med de implicerede må kunne af
hjælpe miseren.
Punkt 4. Klubhus:
Kraftige regnskyl har bevirket flere
vandskader på klubhuset. Er midler
tidigt afhjulpet, men en permanent
løsning på vej; desværre kan det bli
ve et omfattende arbejde, da klo
aksystemet åbenbart ikke kan klare
regnmængden. Benyttelse af Fritids
huset blev indgående drøftet.
Depositum på kr. 500,- erlægges
kun, når huset reserveres til brug for
lukket arrangement. Beløbet skal
dække en rengøring, hvis brugeren
ikke selv rydder op. Ved ugentlig
(gentagen) reservation, kan samme
kr. 500,- benyttes igen og igen.
Sejlerskolen har oplevet, at der ikke
var gas til kaffebrygning, ved lån af
huset, idet gasflasken var låst inde.
Drøftet. Enighed om at klubben
fremover forsyner Fritidshuset med
gas til køkkenbrug. Mogens fore
slog, at Fritidshuset 'kom på budget
tet', men det blev besluttet, at var
der særlige ønsker, ville pladsudval
get se på sagen efter ansøgning.
Ulla: lufthåndtørrer på klubhusets
dametoilet har ikke fungeret i læn
gere tid. Skilte med rygeforbud i
Pejsestuen er desværre endnu ikke
på plads, og røg er igen et stigende
problem. Lovet anskaffet inden for 1
uge.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Hanne: Musik til afriggergildet og
næste års standerhejsning er nu af
talt. Menu (og pris) på afriggergildet
fastlægges snarest.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Ulla: alle hold er nu i fuld gang efter
lidt skiftende ferier. 23/9 afholdes
der prøve i motorlære; 30/9 og 1/10
aflægges de praktiske prøver i hen
holdsvis sejlads for sejl og motor.
Storsejlet
på
spækhuggeren
'Banditten' skal til reparation, og der
vil i vinter blive indkøbt 2 nye forsejl
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(fokke). Lænsepumpen i Øveballen
er desværre stået af. Ny må anskaf
fes.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Tonny kunne berette at vore dygtige
yndlinge-sejlere havde opnået føl
gende flotte resultater i sommer: Nr.
12 ved VM i Frankrig, Nr. 4 ved EM
og Nr. 5 ved NM. Desværre måtte
DM aflyses på grund af manglende
vind. På vej hjem fra VM bevirkede
en hård opbremsning (uheld længe
re fremme), at trailerens støtter til
ynglingen knækkede. Efter en hurtig
reparation på stedet, kunne der
fortsættes, men efter turen til NM i
Borstahusene, er traileren nu helt ka
put. En reparation overvejes, selv
om modellen er udgået af markedet,
da ny trailer koster ca. kr. 18.000.
Der er sporet en vis 'metaltræthed'
hos ynglinge-sejlerne efter bla. en al
vorlig batalje med protest og fornyet
opmåling af båden, efter reparation
af kølen. Deltagelsen i U23-DM i
Sønderborg er derfor lige nu uvis.
En afklaring af fremtiden for 2mandsjollen Feva er påkrævet. Den
er lånt hos Børresen Bådebyggeri
Aps og uhyre populær blandt ungdomssejlerne. Men Ungdomsafde
lingen har ikke de ca. kr. 40.000 den
koster. Drøftes med DMU. Der
mangler også ressourcer i Ungdoms
afdelingen (instruktører, brovagter
m.m.). Det er de samme 5-6 personer
der trækker læsset, instruerer og
træner samt reparerer inden en
weekends kapsejladser. På grund af
overvældende arbejdsbyrde overve
jer Tonny også selv sin situation. Ib
ønskede oplyst, om Tonny kunne af
lastes for noget af sin indsats, men
det er svært.
Ungdomsafdelingen (optimister) fra
Hellerup Sejlklub kommer på week
endtur d. 9.-10. september. De med
bringer nok selv en del joller.
Forhåbentlig udløser det en genvisit.
Mogens: husk at kapsejladsudvalget
har reserveret 2 gummibåde i sam
me weekend. Tonny: OK, for vi har
4 + 1 i reserve, idet det har vist sig,
at den gi. gummibåd (med gi. mo
tor) næppe kan sælges med større
udbytte. Har derfor valgt at beholde
den som reserve.

Punkt 8. Kapsejlads:
Mogens: Old Boys-sejladsen blev af
holdt sidste weekend og forløb til al
le deltageres store tilfredshed. Rejste
igen spørgsmålet om fordeling af
sponsor-midlerne, idet nuværende
aftaler nærmest har 'støvsuget' mar
kedet til fordel for Ungdomsarbej
det. Da det er besluttet at lade et
sponsorudvalg se på problemet, blev
dette opfordret til en hurtig indsats.
9. og 10. september afvikles Amager
Cup, og der arbejdes på at arrangere
et Ynglinge-stævne til foråret.
En længere drøftelse udløstes, da
SSF's betaling for deltagelse i dom
merseminarer og -kurser blev berørt.
4 SSF-medlemmer deltager re
gelmæssigt i disse. Kun de 3 indgår i
det løbende arbejde med dommer
gerningen ('de lokale'). Der måtte
derfor en afstemning til for at afgøre
spørgsmålet, og her stemte 5 ja til
betaling for alle 4; 4 stemte nej, me
dens 2 stemmer var blanke.
(Redaktøren er ikke medlem af be
styrelsen og kunne derfor ikke stem
me).
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Om motorbåde: der afholdes fiske
tur d. 23/9; også Kim havde kom
mentarer til fordelingen af sponsor
midler, men der blev givet tilsagn
om støtte til arrangementet. Om sik
kerhed: om 1 måned genoptages
vinterens vagtordning.
Lokalemæssigt sker der en ændring,
idet vagtlokalet fremover bliver de
pot, medens Skipperstuen bliver
'vagtrum', og TV'et flyttes derind.
Mindede om opslag på tavlen med
bestyrelses-vagter. Ib efterlyste for
slag til emner, der kunne indgå i
denne turnus, så hvert medlem af
bestyrelsen fik begrænset sin indsats
til 14 dage.
Punkt 10. Bladet:
Poul: havde forberedt 'annonce' med
indkaldelse til efterårs-generalforsamlingen d. 29/10. Havde endvide
re udarbejdet oversigt, der viste,
hvor meget bladet bidrog med gen
nem 'gratis' annoncer i bladet, når
sponsoraftaler blev indgået.
Ønskede dette synliggjort, fordi de
resterende, betalte annoncer ikke
udgør noget støre beløb. Enighed
om, at det kunne ske ved at tilføje en

note herom i regnskabet.
Punkt 11. Eventuelt:
intet
Mødet slut kl. 2245
Næste møde d. 25. september, kl
183°

Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent

Forslag til etablering af dykkerbane ud for Amager Strand
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Sejlerskolen

En stor tak

Fra havneudvalget

til alle der mødte op til min 80 års
fødselsdag og gjorde det til en
dag jeg husker og tak for alle de
dejlige gaver.

Fortøjning og affendring
Som skrevet i juni nummeret skal
alle fartøjer der benytte havnen,
være passende fortøjret og affendret.
Det kan stadig konstateres, at der
både uden fender og både med så
løse fortøjninger, at de "hænger"
på nabobåden.
Vi vil i havneudvalget overveje
næste skridt.

Med sejlerhilsen
Rasmus

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og alle de
smukke blomster ved
Elo Nielsens bisættelse.
Med venlig hilsen
Ella Nielsen

Mindeord
På sejlerskolen kan eleverne både drikke
kaffe, spise småkager og styre på en gang.

Jeg håber alle har haft en god ferie
og at I møder flittigt op så vi kan
få mange til prøve.
Instruktørerne har også været på
ferie, så vi havde brug for vikarer
ne.
Der er allerede nye elever klar til
næste sommer.
Weekendturen blev aflyst da vej
ret var dårligt til en forandring,
men grillaftenen ville vi ikke gå
glib af, det blev fritidshuset der
husede os, alle fik dejlig mad og
drikke. Hanne sørgede for der ik
ke manglede noget.
Søndag var der morgenmad som
Claus havde med. Oprydning og
gulvask bagefter, tak for hjælpen.
Omkring 1 september er der til
melding til den praktiske prøve
Lørdag den 23 september kl. 10 00
er der motorlærer.
Lørdag den 30 september kl. 900
er der prøve i sejlbådene
Søndag den1 oktober kl. 900
er der prøve i motorbåd.
Fredag den 6 oktober kl. 18 30
er der hyggeaften i kluphuset.
Weekenden 7-8. oktober
er reservege til prøverne.
Weekenden 14 -15. oktober
er der afrigning af bådene,
husk der er mødepligt.
M.V.H. Ulla
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I maj måned mistede vi senior
medlem Inge Mortensen.
Inge var en sød og rar dame og
har været mange år i Sundby
Sejlforening.
For knapt et år siden var vi til
hendes 80 års fødselsdagsfest,
men i vinterens løb blev lille
"Morten", som hun også blev
kaldt, ret syg og derefter gik det
hurtigt ned ad bakke, og til sidst
måtte "Morten" give op.
Vi vil savne hendes glade smil og
altid venlige væremåde.

Skure
Vi er i havneudvalget ved at gen
nemgå hvilke skure der er ledige,
udfra om der bliver betalt for sku
ret.
I den forbindelse vil vi også tage
stikprøver med den nye elmåler,
for at se
om der er skure med stor elfor
brug.
Havneudvalget

Navigation
teoretisk del

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

Først i juni måned sagde vi igen
farvel til et skattet medlem af
seniorerne, som også havde
været medlem af Sundby Sejl
forening i mange år, samt i sin
tid medlem af Strandjægerne.
Elo Nielsen, alle tiders Elo, som
havde sin daglige gang i forenin
gen og altid havde et herligt hu
mør. Elo var et dejligt menneske
at være sammen med og mange
er de timer som gennem årene
har gjort det til et dejligt minde
om ham.

onsdag den 4. oktober
kl. 1900 ungdomshuset
Se opslagstavlen i mellemgangen
Kurset gennemgår det pensum
der skal bruges for at bestå
"Duelighedsprøve for lystsejlere
teoretisk del"

og afslutter med eksamen
ca. 1. april.
Pris kr. 600.- ecxl. materialer og
eksamensgebyr.

Begge medlemmer vil være sav
net fremover, og til sidst men ik
ke mindst, vil vi tænke på dem
begge som to herlige medlem
mer.
Æret være deres minde.

I kursusforløbet
kommer et tilbud
om et "søsikkerhedskursus", hos
Falck.

På seniorernes vegne
Vilna A 483

Underviser:
Poul Christensen

Aktiviteter i SSF i 2006
9.-10.
23.
30.
1.
6.
14-15.
21.
29.
2.
10.

september
september
september
oktober
oktober
otober
oktober
oktober
december
december

Amager Cup
Sejlerskolens motorlære
Sejlerskolens prøve sejlbåd
Sejlerskolens prøve motorbåd
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolen, afrigning af både
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Børnenes juletræ

www.sundby-sejlf orening.dk

Sponsorhjørnet

eller's
yachtværft & udstyr

Højlunds Flyttefirma
32 59 32 44

QUANTUM
SAIL DESIGN GROUP

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Tonny Sander Andersen
Azalea Gangen 22. 2300 S
Gudmundur Arngrimsson
Lombardigade 17, 2. th. 2300 S
Frank Birkegaard-Jensen
Øresundsvej 140D. 2300 S
Kurt J. Desideriussen
Sternberggade 2, 3.th. 2300 S
Gregers Gjersøe
Øresundsvej 144B, 3.th. 2300 S
Gertrud Gloria Hansen
Bremensgade 85. st. 2300 S
Søren Hansen
Højstrupvej 6, 2720 Vanløse
Claus Brandt Jacobsen
Sankt Nikolaj Vej 18, 1953 F
Marianne Kristine Jensen
Drogdensgade 16, l.tv. 2300 S
Per-Michael Dirk Jensen
Søndre Fasanvej 59, st.tv. 2000 F
Thomas Emil Jensen
Farvergade 27G.2.1463 K
Carsten Ising Jørgensen
Lergravsvej 31, 4.tv. 2300 S
Lone Birgitte Jørgensen
Eliasgade 3, st.tv. 2300 S
Dorrit Kjærhus
Holmbladsgade 112. 2300 S
Ulrich Kriihne

Kvægtorvsgade 1, st.tv. 1710 V
Nikolaj Lavta
Liden Kirstensvej 8, st. 2300 S
Anne Mette Lind
Øresund parkvej 18, 2 tv. 2300 S
Lisbeth Liithje
Zinniavej 22. 2770 Kastrup
Jette Nielsen Mead
Pallesvej 48.01.47 2300 S
Julius Meisl
Galjebakken 6-8A, 2620 Albertslund
Thomas Meisl
Engvej 180, l.th. 2300 S
Jens Martin Mose
Messina vej 34, l.th. 2300 S
Lena Nadi
Polensgade 50, 4. tv. 2300 S
Svend-Age Pedersen
Lemnosvej 22, l.th. 2300 S
Martin Brandt Sandgreen
Kong Volmersvej 13. 2300 S
Kurt Erwin Schmidt
Almegård Alle 19, 2770 Kastrup
Søren Steffensen
Polensgade 50, 4.tv . 2300 S
Flemming Sørensen
Sirgræsvej 7, 2770 Kastrup
Lars Juhl Sørensen
Badensgade 40. 2300 S
Poul K.C. Sørensen
Thingvalla Allé 27. 2300 S

A O AUS, QlSEN's eftf.

* li L

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

post)-
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DANMARK

StandemedhaCing
Lørdag den 21. o^toSer
Menu:
<Dyresteg

m /drue kompot,

viCdtsauce

og kartofler
<Dessert:
(jammefdags æ6Cekage m/ffødes^um
(Pris fa. 130,-

Vi haCer standeren £C 1700

(Bord6estiCing (tos Tina
tiC og med torsdag den 19. okto6er

SST er som sædvanCig vært ved en ø[ etter vand
tiC de fremmødte medlemmer

Vi spiser middag

1800
Musikken 6Civer udført af (Duo'en
It Ta^es Two
(De spider fra
18 - ?
Og der må danses

'é

3ifii

Oktober 2006

Nr. 10

65. 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:

Vi haCer standeren

Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 59 41 30

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

1700

32 58 14 24

SST er som scedvanRg vært ved en øf eller
vand titde fremmødte medlemmer

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

Vi spiser midtfag

1800

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail.flemming@vonwowern.com

Sekretær:
J. Thomas Jensen
49 21 85 08
E-mail
j.thomas.jensen@mail.dk

Menu:
(Dyresteg m/druekompot,
viCdtsauce og kartofler

Skolechef:
Ulla Helium

(Dessert:
Cjamme [dags æ6fefcage
m/f[ø dessum

26 39 38 03

(Priser. 130,Havneudvalg:
Leif Brydenfelt
32 55 36 60
E-mail
brydenfelt@comxnet.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
31 77 70 36
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
Johnny Pileborg
32 95 03 83
E-mail
jpileborg@privat.dk

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

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

tdog med torsdag den 19. o£to6er

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

(Bord6estiCing hos Tina

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny deadline til bladet er:
sidste mandag i måneden
før udgivelsen

Musikken

6Civer udført af (Duo'en
It Tabgs Vwo
(De spiller fra
18?
Og der må danses

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:
Mette Byriel
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Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Forsidebilledet:
Fra billedarkivet.
Lille pige, stor pressenning

Sundby Sejlforenings årlige havnerundfart
Ife,

løber af stabelen lørdag den 28. oktober
Tag familien med på en hyggelig fællestur rundt i Københavns havn.
Har du ikke deltaget før, så prøv det i år.
kl. 1000 mødes vi på Søndre Mole hvor vi får den første orientering.
Bagefter sejler vi i samlet flok fra SSF
Vi lægger til kaj og holder pause flere steder på turen, så husk at
medbringe kaffe, kage og madkurv til besætningen.
Alle både uden mast kan deltage
(vi sejler også under nogle af broerne)

Besejling
Københavns Havn kan anløbes dag og nat.

Bredde og højde under broerne

Besejling nordfra
Lystfartøjer og mindre erhvervsskibe skal
sejle via Lynetteløbet. Kronløbet er forbe
holdt erhvervstrafikken (krydstogtsskibe,,
containerskibe o.l.).

Nyholmsbroen

Nord for Ndr. Toldbod skal sejlads
gennem Yderhaven foregå i havnens
østlige side, øst for de gule bøjer.

Nyhavnsbro (9, t/f ,8)
Frederiksholmsbroen
Højbro (18,1/2,3)

Sejlads til og fra Lystbådehavnen
Holmensbro (14,9/2,3)
ved Langelinie skal foregå på tværs
Wildersbro (8,1/1,8)
Børsbro (21,8/2,:
Stormbro (5,8/2,3)
Chr. fV's bro (7,2/2,3)
af havneløbet og må ikke genere den
Marmorbro (7,0/2,5)
5 Knippelsbro (35,0/5,4)
øvrige trafik. Anløb af Sdr. Frihavn
Prinsens Bro (7,9/2,0)"
Snorrebro (13,3/2,2)
skal foregå på tværs af havneløbet - li
i Børnehusbro (7,8/1,9)
geledes uden at genere den øvrige tra
Bryghusbro (9,4/2,0)
fik. Hold øje med trafikken til og fra DF
DS Terminalen i Sdr. Frihavn. Lystsejlads
er ikke tilladt, når fragt- og passagerskibe Langebro (35,0/7,0)
ne anløber/afsejler. Robåde og kajakker skal
sejle via pramrenden i den sydlige ende af
Østbassinet.
Mellem nordenden af Nordre Toldbod og
Sjællandsbroen skal lystfartøjer bruge motor - eller bugseres.

Oplysningerne er hentet
på www.cphport.dk
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Mand over bord
"Mand over bord" er en af de grim
meste oplevelser, man kan have un
der sejlads. Umiddelbart er udfor
dringen at finde den uheldige.
"Mand over bord"-funktionen på
GPSén og hele tre forskellige ma
nøvre kan hjælpe sejlerne om bord
til at finde manden, og sejle op til
den forulykkede. De fleste sejlbåde
har nu motor også, så det er nok ik
ke denne del af hændelsen, som ud
gør den største udfordring, i hvert
fald ikke i dagslys.
I folkloren og i litteraturen om sej
lads, hedder det:
"at så hiver man bare den uheldige
op i et sejl, ved at bruge faldet."
"Det var lige det, instruktørene i
SSF's sejlskole diskuterede på deres
instruktørmøde her i forsommeren.
Og snakken gik så, om det var reali
stisk. Et par af os påtog os at afprøve
øvelsen:
at hive en forulykket op i sejlet,
ved hjælp af faldet.
Vi forhalede en af sejlskolens
spækhuggere til en pæl. Det var ikke
noget at tale om, hvorfor bruge stor
sejlet, når fokken er så meget mere
håndterlig?
Havde vi valgt storsejlet, ville det
være ret bøvlet at gelejde den foru
lykkede ind over sejlet. Storsejlet er
fastgjort i bommen, så dugen ville
ligge hen over dækket, og rednings
manden skulle kravle rundt på det
glatte sejl. Storsejlet skulle også fri af
hulkelen, hvis uheldet var sket un
der sejlads, en meget rodet affære i
mellemluft og lidt sø. Så vi brugte
fokken.
Fokken blev sat i forstævnen, og
skødet hjem uden at folde. Den var
selvfølgelig ikke slået i forstaget,
men gjort fast i faldet. Og så drape
ret over fribordet, og ned i vandet.
Den forulykkede blev gelejdet ind
over fokken, og selv fra en så lille
båd som en spækhugger var det
svært. Det er langt ned til vandet fra
forskibet, fokken lever sit eget liv, og
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vil gerne flyde ovenpå vandet, for
eksempel. Og mellem vantet og for
staget er der ikke noget at holde fast
i, for den som skal hjælpe den foru
lykkede.
Men heldig for os, der var ikke buler
på vandet i havnebassinet i SSF, og
båden lå pænt tøjret til pæl. Så vi
skulle ikke bøvle med båden i for
hold til vind og sø, fokken blev ikke
påvirket af luften, storsejlet var pak
ket i sin presenning ... det kunne ik
ke være nemmere.
Og alligevel var det svært nok. For
selv under så gunstige forhold var
fokken ikke samarbejdsvillig. Det
var nødvendigt at holde den foru
lykkede på plads inde i det leje fok
ken udgjorde, samtidigt med at der
skulle hives i faldet. Den forulykke
de vejer over 80 kg, den hjælpende
en hel del mindre. Altså betingelser
som tit er til stede ved en "mand kone besætning".
Hjælperen måtte bruge alle sine
kræfter for at hive den forulykkede
om bord. Faldet gik over et lille spil
på masten, med et almindeligt kort
spilhåndtag.
Fokken rullede den forulykkede op
langs skibssiden. Havde der været
brud på arme eller ben,- for ikke at
tale om en maltrakteret hals -, ville
det være en endda meget brutal be
handling.
Fordi fokken var skødet hjem, rulle
de den forulykkede nydeligt ind på
dækket.
Erfaringerne er altså:
Selv på mindre både er der meget
langt ned til den forulykkede, når
man arbejder på fordækket. Agtentil
er der til gengæld ingen sejl, som
kan anvendes til at hive den forulyk
kede op. Så ...en moderne bådshage
uden spids. Med den kan man han
ke op i den forlykkedes redningsvest
og slå en tamp i vesten, såfremt man
kan nå ned til ham. Så skal han
gøres fast, indtil fokken er draperet
på den foreskrevne måde, og så ge

lejdes den forulykkede ind over fok
ken. Han gøres så fast igen, så han
bliver liggende i fokken. Fordi den
forulykkede rulles op ad fribordet,
skal dette medtænkes, når han gøres
fast. Det er slemt nok at falde over
bord, man skulle nødig også stran
guleres.
Det er umuligt for én mand at bruge
faldet til at hive den forulykkede op,
såfremt der ikke er et spil på masten.
Og almindelige spilhåndtag er for
korte, til at der kan lægges kræfter
nok i til at hale ham op.
Det er også påkrævet at sikre hjæl
peren. En livline, med punkter hvor
livlinen kan forankres, og som gør
det muligt at nå den forulykkede i
vandet. Den almindelige livline er jo
ikke lang nok, til at man kan ligge på
maven på fordækket, og rode i
vand-overfladen med tamper og
bådshager. Livlinen skal jo sikre, at
personen ikke når rællingen.
Den efterfølgende snak faldt på an
dre aspekter af det, at falde over
bord:
I litteraturen findes der forskrifter,
om at have en særlig bred løftean
ordning i tekstil. Denne anbringes
under armerne på den forulykkede,
og så hejses han ombord i faldet. I
faldet er der så slået en blok, så der
er en udveksling.
Det vil ikke være muligt at hejse en
bevidstløs mand op på denne måde.
Armerne vil blive trukket op, og
manden falder ud af den særlige ud
viklede løfteanordning.
Jo jo..., så binder man bare den foru
lykkedes arme langs hans sider, ikke
nemt at gøre, hængende ud over bå
dens fribord.
Og søgelændere...
Søgelænderet bør være syet fast til
prædikestolen med en tynd line.
Søgelænderets wire er gerne sat fast
med vantskruer. Det er ikke til at
åbne en vantskrue med linksgevind
og med en tarvelig polygriptang, i
en svær situation. Men en kniv eller

Nyt fra Kapsejlads
saks, og klippe syningen over, det er
da til at overskue. Kan man ikke
holde tanken ud, at søgelændret ik
ke er sat fast med rustfrit, så kunne
man bruge en sjækkel hvor bolten
ikke skal skrues, men klikkes løs.
(Som dem vi har i vore fald.) Men
en smækker line er så absolut at fo
retrække.
Efter vort eksperiment faldt snakken
også på andre tildragelser i denne
boldgade. En kvinde havde opgivet
at få manden ombord. Så hun tøjre
de ham til skibssiden, og sejlede i
havn med ham udenbords.
Nedkøling.... Ikke sjovt, og vand al
le vegne... også i luftvejene.
En anden kvinde faldt i vandet.
Vesten pustede sig forskriftsmæssigt
op, hun svømmede hen til redningsstigen, og trak i den snor som er
bundet til stigen, så den kan folde
sig ud. Men hun havde ikke tænkt
over, hvorledes stigen foldede sig
ud, den ramte hende hårdt i hovede.
Så endelig.... Heldigvis er mand
over bord en sjælden ulykke. I 2005
var der kun 2 døde, begge uden
vest. Den ene, en 66 årig kvinde,
endda i havn.
Og så... øv en strategi under rolige
forhold. Men siger Johnny fra havnfe pladsudvalget: ...Man bader ikke
i havnen.
William Thomassen & Svend Erik
Sokkelund, instruktører, SSFs
Sejlerskole

fra DH bådenes start om lørdagen

Amager Cup
Der var tilmeldt 53 både
10 Spækhuggere
10 N.F.
8 IF Krydsere
5X99
4 Drager
16 DH både
Brian Frisendahl fra SSF vandt N.F. løbet efter en meget tæt kamp mod Kim
Fogde fra KS.
I 2007 vil vi prøve at få et Y-stævne, samt kontakte IF klubber og
Spækhuggerklubben
Mogens

Klubmester: Allan Corneliusen
Vinder af NF: Brian Frisendahl

5

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2006
Følgende er på valg:

Søndag den 29. 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
Ib Petersen
Kapsejladschefen
Mogens Fuglsang
Ungdoms- og jolleleder
Tony Pedersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Johnny Pileborg
Flemming V. Wovern (modtager ikke genvalg)
Formanden for klubhus og bygninger
Arne Olsen
1 suppleant til bestyrelsen
Leif Henriksen
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

Punkt 5, Lovændringsforslag

Punkt 6, Andre forslag

I § 4, tredie afsnit tilføjes:

Bestyrelsen foreslår:

og forslagsstilleren skal være til stede når forslaget
behandles.

Pladslejen pr. år hæves fra kr. 150,- til kr. 160,- pr. m2
Vinterpladser (halvdelen) fra kr. 75,- til kr. 80,- pr. m2

Bestyrelsen
Herefter vil teksten være:
§4
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fast
sætter foreningens love og reglementer.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i okto
ber måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel
gennem SSF's medlemsblad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlin
gen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i
hænde senest 28 dage før generalforsamlingens afhol
delse og forslagsstilleren skal være til stede når for
slaget behandles.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen,
skal offentliggøres...
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Sundby Sejlforening
Budgetforslag 2007
Indtægter:
Kontingent
Fast plads
Vinterplads
Indskud/vagt
Skurleje m.v.
Indtægter i alt
Udgifter:
Materialer m.v
Arbejdsudgifter
Havn & plads i alt
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Motorbåde
Renter
Udgifter i alt

Jan.kvt
Apr.kvt.
360.000
800.000

Juli kvt.
Okt. kvt.
360.000

alt

20.000
130.000
1.310.000

40.000

70.000
70.000

20.000

40.000

500.000

20.000

720.000
800.000
70.000
150.000
130.000
1.870.000

110.000
155.000
265.000
170.000
45.000
4.000
10.000
8.000
13.000
50.000
4.500
1.000
4.000
574.500

120.000
209.500
329.500
10.000
45.000
25.000
9.000
8.000
18.000
30.000
5.000
2.000
4.000
485.500

110.000
125.000
235.000
10.000
45.000
6.000
9.000
8.000
5.000
30.000
13.500
3.000
4.000
368.500

110.000
125.000
235.000
10.000
45.000
25.000
9.000
10.000
4.000
30.000
5.500
4.000
4.000
381.500

450.000
614.500
1.064.500
200.000
180.000
60.000
37.000
34.000
40.000
140.000
28.500
10.000
16.000
1.810.000

2006 Ændr.i %
655.000
9,03%
720.000
10,00%
62.500 10,71%
96.000
36,00%
19,23%
105.000
1.638.500
12,38%

409.000
510.000
919.000
150.000
180.000
60.000
37.000
34.000
25.000
120.000
28.500
9.000
16.000
1.578.500

9,11%
17,01%
13,67%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
37,50%
14,29%
0,00%
10,00%
0,00%
12,79%
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Lillgrund Vindkraftpark

Teckenforklaring

Området som ar aviyst av Lansstyrelsen for ej behorig båttrafik
iir markerat med positionerna 1-6.
For ytterligare information kontakta Vattenfalls platskontor i
Klagshamn, telefon +45 3177 5977

I

Vindkraftverk
Aviyst omrade

Q

Målmast

Koordinater f6r aviyst omrade
{[ system WGS 84 med grader och decimala rrwnuler}

Pkt
1
2
3
4

Latitud (H) longrtud {E)
56*31 3083 12'49.0023
55*29.9513 12*46.9993
55'v29.U3JJ5 12 46 3730
55 30.0453 12"45.G870

5
6

55*31.1197 12*45.6260
55*31.5206 12*46.2177

føpfKUK IW°i

Vfiiticrvdpiirk UiLgruiid

rjl

si imi \*ie

Information til
Sejlerne.
Vattenfall AB Vindkraft er igang
med at bygge en ny Havmollepark,
på Lillgrund, syd for Oresundsbroen, i den svenske del af Ore
sund. Under hele bygge perioden
som strakker sig frem til udgan
gen af 2007 er området afsparret
med gule bojer, og al uautoriseret
sejlads indenfor området er
strengt forbudt!
Venligst se sokortet herover.

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra

VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

Martin W. Jorgensen
Work Vessel Coordinator
Lillgrund Wind Power Plant
Vattenfall AB Vindkraft
Klagshamn
Sweden
Phone: +45 31 77 59 77
Fax: +46 40 468 741
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Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk

>
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Den Årlige Fisketur
Lørdag d. 23. September
Solen skinnede, lidt frisk vind fra Syd-Øst, humøret var højt, så det var 11 glade besætninger på i
alt 57 deltagere, der sejlede ud efter fisk. Det var dog ikke det store der blev fanget, men alle hygge
de sig alligevel og 48 deltog efterfølgende ved spisning hos Tina..
Præmielisten ser således ud:
1. præmien gik til båden Laxen for en torsk på 2,6 kg.
2. præmien gik til samme båd for en torsk på 2,0 kg.
3. præmien gik til båden Havfruen for en torsk på 1,4 kg.
Derudover blev der givet præmier for følgende fangster:
Båden Snapper for en skrubbe på 650 gram
Båden Bollen for 20 gram tobis
Båden Tally-Ho for et skræppeblad på 150 gram
Båden Havfruen for et anker på 10,5 kg
Båden Laxen for en hornfisk på 900 gram
Båden Havfruen for en hornfisk på 425 gram
Båden Snapper for en hvilling på 110 gram.
Præmier til børnene var der skam også - for mindst børstede tænder,
her gik 1. præmien til en klar vinder, Mathias Anker Fraenkel, der stolt fortalte at han kun fik
børstet tænder om fredagen.
Ved efterfølgende fest og levende musik, blev der ligeledes delt præmier ud, her gik præmien for
det bedst dansende par til "taxa" Torben og Kirsten,
og for det værst dansende par til Johnny og Lisbeth.
Senere var der "karokee-optræden" for fuld styrke, her opdagede vi, at der er virkelig mange sang
talenter gemt i Sundby Sejlforening, så ligeledes her, faldt der også lidt præmier af.
Alle var glade, alle hyggede sig, mange fik præmier, alt i alt som lovet,
en SUPER-FISKETUR.
En stor tak til vores flinke sponsorer af de mange fine præmier
Heller's yachtværft & udstyr
Amagermøller Autoelektrik
Slotskroen i Vordingborg
Suhrs autogenbrug
Holger
Vagn
Tina
Finn
Ulla
SSF

sC °sefy eret
hUv Se

; rl^

Kim.

9

Brev til bestyrelsen

Til bestyrelsen i Sundby Sejlforening og til bladet
Hvad nu hvis ...
Som bekendt har SSF lejet arealet, hvorpå SSF aktiviteter mv. udspiller sig. Arealet er kommunens, og det er kommu
nen, der i forhold til SSF udlejer arealet. Lejekontrakten er over årene blevet forlænget, sidste gang var i 2000, og for
længelsen var da kun 10 år til 2010. Omstændighederne har ikke altid været de samme, hvilket udviklingen af områ
det inden for de sidste 5-7 år omkring SSF bærer vidnesbyrd om. Bestyrelsen for SSF har siden 1999 søgt at få en afta
le med kommunen om yderligere forlængelse af lejekontrakten, hvilket til dato ikke er lykkes. I juli/august 2006nummeret af SSFs medlemsblad kunne man endda læse, at først om et par år kan der forventes en endelig stillingta
gen til arealets fremtidige brug. Man kunne få den tanke, at man fra kommunens side vil afvente færdiggørelsen af
Prøvestenshavnen i 2008 samt kommunevalget i 2009, før der kan opnås en stillingtagen til SSFs lejemål.
Når vi skeler til den meget henholdende forhandlingsvilje, politikerne har udvist siden starten af år 1999 tegner der
sig et billede, der giver anledning til bekymring for fremtidens SSF. Bekymringen skal ses i lyset af, at SSF er en stor
forening med krav til planlægning for fremtiden, der rækker langt ud over de 4 år, som er tilbage af den nuværende
lejekontrakt.
Når det nu konstateres, at det endnu ikke er lykkedes at få forlænget vores lejekontrakt, og der samtidig bygges på
den nye store lystbådehavn kun ca. 100 meter mod NØ, giver det anledning til at stille følgende åbne spørgsmål til
bestyrelsen i SSF:
>

Er det fortsat rimeligt at tro på, at SSF:
• kan få en forlængelse af lejekontrakten i et åremål, der er realistisk, for at vi kan sige, at foreningen er sikret et
pænt stykke ud i fremtiden, og
• får en kontrakt på vilkår, der økonomisk står mål med foreningens fortsatte virke.

>

Som det ser ud nu må det antages at, i forhold til kommunen kan SSF højst opnå gentagne forlængelser af kortere
varighed med en væsentlig lejeforhøjelse for så igen at skulle søge om forlængelse af kontrakten. Med det i tan
kerne og kun 4 år tilbage er det værd at overveje, om det kan betale sig at sikre foreningens fremtid ved at indgå
forhandlinger med Prøvestenshavnen om at flytte hele SSF ud i den nye havn og opnå fordele som:
• en langvarig lejekontrakt der giver sikkerhed for mange år frem, og
• undgå mange års store udgifter til vedligeholdelse og retablering af det bestående.

>

Sidst, men ikke mindst:
• hvornår og på hvilke måde har bestyrelsen tænkt sig at inddrage SSFs betalende medlemmer i disse vigtige
problemstillinger.

Med venlig hilsen
Poul Christensen
medlem 891
24. august 2006
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Brev fra bestyrelsen

Bestyrelsens svar til Poul Christensen

Bestyrelsen forventer da fortsat at lejekontrakten bliver forlænget. Intet i den omfattende korrespondance eller mø
derne i den forløbne periode indikerer, at kommunen har planer om at udlægge området til andet formål end det har
i dag: Et fritidsområde med en sejlforening.
Kommunens suspendering af forhandlingerne var først begrundet med planerne om at bygge Det Maritime
Ungdomshus, dernæst byggeriet mellem Strandparken og SSF på det fredede område, hvilket ville have halveret sdr.
plads og sdr. bassin. Sidste begrundelse er anvendelsen af området
syd for SSF, som var lovet afgjort i foråret men fortsat trækker ud. Vi har derfor tilskrevet Planchefen primo juli for at
få genoptaget forhandlingerne om lejekontrakten hurtigst muligt og påpeget, at en offentlig sti gennem SSF og evt. af
givelse af et stykke ved vort sydskel kan forhandles senere.
Sidste forlængelse fik vi et år før udløb, og det var aldeles urimeligt. Vi vil ikke stå i samme situation igen og vi pres
ser så meget vi kan, men vi er lejere og ikke ejere af grunden.
Borgerrepræsentationen tiltrådte i 2003 en forlængelse på 20 år, altså i alt 28 år, som kunne under
skrives når boligbyggeriet mod syd var endeligt fastlagt og lokalplanen vedtaget. Som bekendt blev byggeriet opgi
vet fordi Naturklagenævnet ikke ville ophæve fredningen.
Vi vil forlange en forlængelse på min.10 år og ønsker samlet 25 år. Vi vil under alle omstændigheder få en kraftig leje
forhøjelse - jo længere uopsigelighed desto højere leje.
Bestyrelsen vil ikke indlede forhandlinger med Prøvestenshavnen om flytning. Det ville være et forkert signal at sen
de og stille os i en dårlig forhandlingsposition overfor kommunen, og desuden ønsker bestyrelsen og de fleste med
lemmer at forblive på nuværende område.
Længden af lejekontrakten vil vel blive den samme: Kommunen ejer, henholdsvis er medejer af begge arealer.
Undgå mange års udgifter? Indskud i Prøvestenshavnen for en plads mil. 2,5 og 3 m. er kr. 22.000 og en sommerplads
koster kr. 200 pr m2, vinteropbevaring noget mindre. Hvad med klubhus, havnekontor, værksted og vi får næppe lov
til at opføre skure til medlemmer. En udflytning ville blive en bekostelig affære.
Alle medlemmer er klar over forløbet af forhandlingerne gennem referater i bladet. Inddrage (betalende?) medlem
mer i problemstillingen: Bestyrelsen nedsatte i juni et lejekontrakt udvalg, hvoraf 3 medlemmer ikke er i bestyrelsen
og er blevet bedt om at deltage, fordi de har indgående kendskab til forvaltninger etc. i kommunen. Udvalget har lagt
en strategi og prøver en anden indgangsvinkel for at fremskynde/få et klart svar vedrørende vor lejekontrakt.

IP 27.09.2006
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 25 september 2006 og

ekstraordinært bestyrelsesmøde
mandag den 2. oktober. 2006
Referat af bestyrelsesmødet
mandag den 25. september 2006
Inden mødet startede orienterede
kassereren om budget og regnskab
for indeværende år, baseret på for
løbet efter 3 kvartaler. Det ser godt
ud på alle fronter, indtægter er fo
røget og udgifter holdt i ave.
Desuden blev første udkast til
Budget 2007 afleveret og drøftet
grundigt. Flere justeringer er på vej.
Endeligt forslag til brug for kom
mende generalforsamling vil blive
fremlagt til beslutning på ekstraordi
nært møde 2. oktober kl 1830.
Punkt 1. Protokol:
SSF's formand Ib bød velkommen,
og oplyste, at Dansk Sejlunions (DS)
projekt "Danske Bådejere" er godt i
gang. Det handler om at medlem
merne kan få lidt mere for deres
kontingent. Tilbudene bl.a. indkøb
af sejlergrej mv. bliver lagt ud på en
hjemmeside. Hvert medlem får et
kodeord der giver adgang.
Klubberne inviteres nu til informati
onsmøde og debat d. 11/10. 2006 i
Brøndby. Hver klub kan sende 2 del
tagere. Da Ib er på ferie deltager
Flemming og Kim.
Københavns havn og kommune
bygger sammen Prøvestenshavnen.
Mere herom kan findes på hjemme
siden: www.proevestenen.dk.
Efter henvendelse fra DS åbnes nu
nulighed for at klubberne i området
can få indflydelse på udviklingen og
enere driften af havnen. De lokale
;lubber er indbudt til debatmøde
3/10. En spændende udvikling er
ed at tegne sig. Fra SSF deltager Ib
g Flemming. SSF bør overveje at le
en stribe (brede) pladser til klub?ns medlemmer - efter en generalrsamlingsbeslutning herom.
inkt 2. Beretning:
) personer har været indkaldt til
3de og afgivet forklaring om en
yv og umoralsk episode. Der fore

ligger ingen skriftlig klage, så sagen
afsluttes med en kraftig påtale. Det
indskærpes (alle), at bestyrelsen ikke
vil acceptere trusler eller udokumen
terede beskyldninger i havnen, på
vandet eller uden for lågen.
Procedure internt i bestyrelsen for
behandling af sådanne sager blev
drøftet og fastlagt.
Punkt 3. Havn og plads:
Under drøftelse af kommende års
budget, blev flere ønsker om forbed
ringer 'fremrykket' til hurtig igang
sættelse i år. Det drejer sig bl.a. om
en forbedring af elinstallation samt
tagrender på Fritidshuset, og proble
mer med elinstallationen i kapsejl
ads- og sejlerskoleskurene.
Johnny berettede om et eksempel på
dårlig fortøjning/ affendring. Der er
ofte nok blevet advaret herom i bla
det, men der findes løbende nye ek
sempler. Overvejer en kampagne.
Drøftet. Enighed om at give 'synde
ren' en seddel med dato og besked
om at båden i gentagelsestilfælde ri
sikerer at blive taget på land.
Flemming oplyste, at der tøves med
vinterophaling af nytilkomne både,
da det kniber med overblikket over
'ledige' landpladser. Der ændres ik
ke i år ved hidtidige placeringer,
men en gennemgang i vinter skal af
sløre, hvor der kan placeres nye bå
de. Pladsen vil blive tegnet op, så vi
er klar til foråret med viden om,
hvor der er 'huller'.
Flemming efterlyste endnu engang
endeligt forslag fra Mogens mht.
placering af ekstra cykelstativer.
Fristen er næste havnesjakmøde dvs.
10/10; alternativt vil havneudvalget
gå ind i sagen og træffe en beslutning.
Der er indkøbt en ny traktor som er
statning for den nedslidte. Den er
mindre i størrelse og primært bereg
net til pladsmanden. Den er udstyret
med kost, skovl/grab og saltspreder.
Den leveres om ca. en uge.
Pladsmanden Kim har deltaget i ud

vælgelsen. Behov for større træk
kraft til f.eks. bådtransport vil blive
løst ved lån/leje. Den ny kræver in
gen NR-plade, hvis der søges herom
med angivelse af, at den kun benyt
tes på havnens område; forsikring er
tegnet. På forespørgsel blev det op
lyst, at reservedele findes i DK og
motoren er et kendt og benyttet
mærke.
Til jul ophører Mogens med at fun
gere som havnefoged - efter 6-7 års
virke. Fremover vil pladsmanden
overtage hvervet på hverdage. For
tidsrummet fredag aften til søndag
aften søges fortsat efter en løsning.
Pladsmanden har i øvrigt ved ugens
udgang udstået sin prøvetid til alles
store tilfredshed.
Arne: en vandpost på Ndr. mole
fungerer ikke og kan undværes.
Leif: der arbejdes fortsat med forde
ling og tildeling af skure. Ib efterly
ste en status på etableringen af de
nye skure, som besluttet på mødet
28/8. Bør iværksættes inden vinte
ren.
Der blev efterlyst retningslinier for
honorering af ulønnet arbejde, når
omfanget heraf blev større/var stort.
Anledningen er, at flere medlemmer
nu er aktive deltagere i arbejdet på
havnen. Formand og næstformand
beslutter og benytter kontingentfri
hed, hvor det skønnes rimeligt.
Punkt 4. Klubhus:
Der er indhentet tilbud på 2 nye
komfurer til køkkenet. Yderligere til
bud kommer.
Prisniveauet i restauranten blev kort
drøftet - uden konklusion, da der er
en sammenhæng til forpagtningsaftalen, som genforhandles årligt. Der
er mange elementer i spil (el, varme,
rengøring, personale, ventetider,
regnskaber, medlemmernes frem
møde osv.). Restauranten er et vig
tigt aktiv for klublivet, i modsætning
til de klubber, hvor en øl-automat er
eneste 'liv'. Drøftelsen genoptages
på det ekstraordinære møde 2/10.

Hanne efterlyste de lovede
"Tobaksrygning forbudt" skilte til
Pejsestuen.
Flemming: de er bestilt og under
fremstilling.
IB: Tina har anmodet om at holde re
stauranten lukket mandage i oktober
og november (som februar og marts)
grundet beskedent fremmøde.
Godkendt.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Hanne roste Kim for et meget fint ar
rangement (Fisketuren) med glade
deltagere.
Tilmelding og invitationer til Afriggergildet skal nu organiseres. Sekre
tæren kommer med udkast til begge
dokumenter til drøftelse på mødet
2/10.
Forslag til deltagere der ønskes invi
teret bedes forberedt af udvalgene.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Der blev afviklet kursus i Motorlære
d. 23/9 for de 16 elever, der skal til
prøve i praktisk sejlads d. 30/9, og
der er prøve for 13 elever i motorbå
den 1/10. Vi håber alle består.
2 instruktører har prøvet at bjærge
en bevidstløs person om bord ved
hjælp af fokken. Konklusion: det er
uhyre vanskeligt!
Der er allerede mange tilmeldinger
til næste sommers sejlerskole.
Ulla har været til møde 21/9 i
Østersøkredsen under DS om bred
deaktiviteter i år 2007. En lang ræk
ke forslag, bl.a. et 'Kvinder om
bord'- møde i SSF d. 6/2 2007 og et
besøg på Holmen vil blive annonce
ret i Sejler Bladet.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Ungdomsudvalget har indkøbt en 2mandsjolle Feva til kr. 40.000 (til
skud forventes fra Ungdomshuset)
samt afgivet tilbud på en brugt
Laser-jolle (SSF-medlem).
Sommerens aktiviteter i ungdomsaf
delingen slutter i dag og fortsætter
med sejldage lørdag eller søndag af
hængig af aftale fra gang til gang.
Træningen fortsætter så længe ung
domsleder og træner finder det for
svarligt. Sæsonen kan jo forlænges
lidt med tør- og våddragter, så læn
ge det er forsvarligt.
Der vil blive planlagt førerweekend
for afdelingens instruktører i nær

fremtid. Et medlem i klubben stiller
venligst sommerhus til rådighed. På
denne tur vil næste års program for
ungdommen blive tilrettelagt. Også
for vinterundervisningen vil blive
behandlet.
Der har været meget stor aktivitet i
sæsonen og afdelingen har haft man
ge joller på vandet.
Ynglingesæsonen er afsluttet i week
enden 23./24. september med VMudtagelsesstævne i Snekkersten; her
blev Y D 24 med Morten, Kristian og
Marc nr. 3. Dette resultat betyder at
Y D 24 overvintrer på 1.- pladsen på
ranglisten i DK.
U23 DM i Sønderborg blev aflyst og
det passede vore drenge godt, da til
meldingen var så lille, at det ingen
sportslig værdi havde. Tonny me
ner, at DS her har sovet i timen, da
der i Jylland kun er én yngling, der
sejler regelmæssigt. Havde DS lagt
stævnet i Øresund, ville der have
været 12-20 deltagende både.
YD 24 kørte til Medemblik i Neder
land og deltog i nederlandsk mester
skab. Her deltog 10 olympiske pige
både, som for en stor del er professi
onelle sejlere, samt hele den neder
landske elite. Drengene blev nr. 13
og de 12 foranliggende både var alle
nye både; 8 af dem pige-både!
Drengene fra YD 4 vil bruge deres
tid i vinter på at finde kr. 250.000 til
en ny båd, trailer og sejl.
YD 24 blev i øvrigt vinder af Torm's
U23 Grandprix og dets vandrepokal
for andet år i træk.
Østersøkredsen har ydet et tilskud
på kr. 6.000 til kredsens ungdomssamling i Pinsen i SSF Pengene vil
blive fordelt mellem deltagende
klubber. Denne succes vil blive gen
taget i 2007, med invitation af
Hellerup og Vallensbæk sejlklub.
Punkt 8. Kapsejlads:
Der er afholdt klubmesterskab.
Klubmester blev Allan Korneliussen,
og Allan Friesendahl vandt Folkebådsstævnet.
Amager Cup blev afholdt 10/9 med
53 deltagende både, og Brian
Friesendahl, SSF som vinder.
Der er kontakt til Luffe-klubben for
evt. afvikling af DM 2007. Der er til
sagn fra i alt 8 både allerede.
Det overvejes lige nu at afholde et
Ynglinge-stævne til foråret.

Tonny: måske kunne det trække
Vallensbæk og Hvidovre Sejlklub
Suset til? SSF var tidligere meget ak
tiv for Ynglingene, og vil gerne på
banen igen. Alternativt vil IF-klubben og/eller Spækhuggerklubben
blive kontaktet for arrangement af
stævne. DS-mødet i Odense for
dommere får ikke deltagelse fra SSF
i år.
Der vil til foråret blive oprettet en
Gastebørs. Mogens viste udkast til
opslag herom.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Om motorbåde:
I fisketuren d. 23/9 indgik 11 både
med i alt 48 deltagere. En nærmere
omtale kommer i bladet.
Om sikkerhed:
Kim mindede om vagttavlen for be
styrelsesmedlemmer på opslagstav
len. Endnu mangler en del registre
ringer, bl.a. fordi der er behov for at
hvert medlem påtager sig 3 ugers
indsats.
SSF's Falck-abonnement er blevet re
videret, og dermed billigere.
Tidligere betaltes ca. 16.000; fremo
ver ca. 9000. Ved selv at hente, når
vore slukkere skal fyldes, har vi altså
sparet et betydeligt beløb. Endvidere
undersøges det, hvad det er for en
sikkerhedspakke (til en bil?), vi beta
ler for.
Hanne spurgte til SejlerBladets arti
kel om redningsøvelsen i Korsør.
Flemming: I SSF vil alle redningsstiger blive taget op og renoveret over
de næste 2 vintre. Der suppleres ef
ter behov, i henhold til den nye sikkerhedsplan for havnen (Blå Flag
aktivitet).
Ib spurgte til status mht. alarmer og
koder. Kim checker. Brandalarmen
ønskes tilkoblet.
Ib meddelte i øvrigt, at der er skiftet
låse på tankanlægget og til nøgleska
bet, da overblikket over hvor mange
nøgler der cirkulerede var mangel
fuldt.
Punkt 10. Bladet herunder aktivitetsliste:
Poul: fristen for bidrag til bladets oktober-nr. må flyttes til mandag 2/10
af hensyn til evt. Indkomne forslag
til generalforsamlingen, men andre
bidrag bedes afleveret snarest.
Bladets oplag er reduceret fra 1.300
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til nu 1.200.
Punkt 11. Eventuelt:.
Arne meddelte, at han ikke ønskede
genvalg på kommende generalfor
samling.
Mødet slut kl. 2205
Næste ordinære møde afholdes d.
30. oktober 20006, kl 1830,
men som anført ovenfor holdes der
ekstraordinært møde mandag d. 2.
oktober kl 1830.
Emne: Budget 2007, prisniveau i re
stauranten og indkomne forslag til
generalforsamlingen 29. oktober
2006.
Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent

Referat af ekstraordinært
bestyrelsesmøde
mandag den 02. oktober 2006
Mødet blev afviklet med det formål,
at behandle indkomne forslag til efterårsgeneralforsamlingen samt en
række punkter, som aftalt på seneste
møde 25.09.
Fristen for indkomne forslag til ge
neralforsamlingen var søndag d. 1.
oktober kl 0900. Der var kun ind
kommet 1 forslag til behandling,
men modtaget efter fristens udløb;
se Pkt 2.
Punkt 1. Brev fra Poul Christensen
(bladets redaktør):
Såvel brevet som svaret vil blive
trykt i bladet, da det har almen inter
esse for klubbens medlemmer.
Mødet drøftede og godkendte det
svar formanden havde udarbejdet.
For yderligere herom henvises til
bladets optryk.
Punkt 2. Det indkomne forslag:
Fra 2 nuværende sejlerskoleelever er
modtaget forslag om, at der udforTies regler for og gives adgang til
idlån af skolebådene til dagsejlads
mod vederlag, der gør forslaget ud
giftsneutralt. Selv om forslaget er
ndkommet for sent, blev det drøftet
idgående, fordi det både er velforluleret og velbegrundet. Forslaget
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kunne imidlertid ikke imødekom
mes af bestyrelsen, da risiko ved
samt administration og andre konse
kvenser af det foreslåede udlån
skønnes for store.
Imidlertid er der stor forståelse for
det behov, forslaget er udtryk for.
Bestyrelsen vil derfor hurtigt se på
andre muligheder, der kan imøde
komme behovet.
Forslaget vil altså ikke blive behand
let på efterårsgeneralforsamlingen,
men da en løsning evt. som en for
søgsordning kan iværksættes af be
styrelsen, vil mere herom følge, når
sagen er yderligere behandlet/afkla
ret.
Punkt 3. Bestyrelsens egne forslag:
1) En regulering af pladslejen, sva
rende nogenlunde til prisudviklin
gen, er tidligere blevet drøftet og
vedtaget i bestyrelsen. Det frem
lægges nu til vedtagelse, og trykkes
derfor i bladets oktobernummer.
2) Et tidligere drøftet forslag til æn
dring af klubbens love vil blive med
taget på efterårsgeneralforsamlin
gen. Det drejer sig om følgende:
at en forslagsstiller skal være til ste
de under generalforsamlingens be
handling af forslaget.
Se den endelig ordlyd i bladet.
Forslaget kræver skriftlig afstem
ning og 2/3-majoritet, da det er en
ændring (tilføjelse).
Punkt 4. Om arbejdsfordeling in
ternt i bestyrelsen:
Som det fremgår af referatet af sene
ste bestyrelsesmøde, ville Arne træk
ke sig som bestyrelsesmedlem med
ansvar for klubhuset. Det var en
spontan reaktion, som bestyrelsen
meget beklager, og ønsker at løse
mere konstruktivt, så genvalg kan
blive en mulighed. Drøftet. Efter
præcisering af arbejdsfordelingen in
ternt i bestyrelsen, en aftale om drøf
telse mellem involverede parter og
med den støtte drøftelsen i øvrigt
gav udtryk for, var Arne parat til
genvalg. Bemærkningen herom vil
blive slettet, inden bladet sendes i
trykken.
Punkt 5. Årets Sundby er:
Emner til at modtage pokalen som
årets Sundby'er, blev drøftet grun
digt. 5 emner bragt i spil. Resultatet

skal ikke afsløres her: det sker på ge
neralforsamlingen 29. oktober.
Punkt 6. Havnefogedens fratræden:
Ib foreslog og fik godkendt gave til
denne ved ophør.
Punkt 7. Budget for år 2007:
Resultatet af drøftelsen af Budget
2007 på mødet 25.09 er nu renskre
vet af kassereren og sendt til bladets
redaktør for trykning i oktober-nummeret. OK.
Punkt 8. Forsikringsforhold:
På en tidligere generalforsamling er
spørgsmålet om forsikringsdækning
af vagtmandsordningen blevet rejst.
Mere generelt kan det formuleres så
ledes:
" Er de frivillige, der arbejder for SSF
forsikret? "
Ib har nu undersøgt spørgsmålet
nærmere. De frivillige sjak er forsik
ret, men det viser sig, at nattevagten
ikke er dækket af klubbens eksiste
rende forsikringer. En løsning er i
gang; bl.a. er Dansk Sejlunion er gået
ind i problemstillingen med bag
grund i Ibs fremlægning. Når en en
delig løsning forligger, vil spørgs
målet blive grundigt belyst i bladet
(med breve), da det har almen inter
esse.
Punkt 9. Jubilarer på efterårsgene
ralforsamlingen:
Ib har fået udarbejdet lister over de
kommende jubilarer. Afsløres på ge
neralforsamlingen.
Punkt 10. Forpagtningsaftale og
prisniveau i klubhuset:
Efter drøftelse af dette emne på mø
det 25.09, har Ib haft møde med Tina
d.d.
Forpagtningafgiften forhandles en
gang om året og reguleres efter pris
udviklingen. Priser på øl og vand,
der skal godkendes af bestyrelsen,
kan forhandles samtidig. Seneste af
tale er fra marts 2006. Tina ønsker en
forhandling februar 2007, men vil ik
ke fremlægge regnskabet for for
manden: " Det må være en tillidssag"
- og hun føler sig gået for nær. De
nærmere enkeltheder afventer den
kommende forhandling.
Spørgsmålet om differentierede pri
ser til medlemmer/ikke-medlemmer
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blev kort drøftet, men droppet fordi
det, med de mange nye medlemmer,
ikke længere er muligt på enkel måde at skelne. Hvis eller når et med
lem udstyres med nøglekort, der tje
ner til sikker identifikation, kan
spørgsmålet atter blive aktuelt måske også som betalingskort?
Punkt 11. Fedtbrønd:
Det har vist sig, at den gamle kloak,
med afløb fra bl.a. køkkenet, var
knækket 5 steder. Efter reparationen
opsamles der nu så meget fedt i
brønden, at der er behov for en
alarm, der kan tilkalde slamsugeren
i tide. Sker det ikke, breder proble
met sig, med en kostbar spuling til
følge (ca. kr. 3.000 pr. gang). SSF
iværksætter opsat en niveau-alarm i
brønden.
Punkt 12. Tyverialarm:
Det koster kr. 800 når vagtcentralen
bliver udkaldt. For at begrænse ud

gifterne hertil er indført en ordning,
hvor vagtcentralen ringer inden ud
kald. Det har reduceret antallet af
udkald meget væsentligt. Tina øn
sker nu ikke længere at være anker
mand på denne ordning. Seneste op
ringning skete i aftes kl. 22. Hvem
melder sig? Ib undersøger mulighe
derne.
Punkt 13. Flasker og papcontainer:
Da de/ den er placeret bag klubhu
set, med risiko for at kloakken
knækker ved afhentning, er der be
hov for ændring. Arne kommer med
forslag til løsning.
Punkt 14: Underretninger:
1) Kim (pladsmand) vil i januar 2007
primært arbejde i klubhuset med
den årlige istandsættelse.
2) Det maritime Selskab har netop
afholdt sammenkomst (privat fest)
på havnen bl.a. med fyrværkeri. Da
der var stor risiko for skader, er et

Lærer til elev: - Hvilke fire ord bruger du ofte her i klassen?
- Det ved jeg ikke...

forbud mod fyrværkeri ved private
fester besluttet. For at forhindre
ulykker opfordres selskabet til frem
over at hyre en uniformeret vagt
mand.
3) Fryseren i køkkenet er brudt ned.
Fordamperen er i stykker. Da fryse
ren er 10 år gammel, bliver der ind
hentet priser på reparation af for
damper og kompressor henholdsvis
en ny fryser.
Punkt 15. Gæsteliste til afriggergildet:
Udkast til gæstelisten blev suppleret
af udvalgsformændene.
Mødet slut kl. 2020.
Næste ordinære møde afholdes d.
30. oktober 2006, kl. 1830.
Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent

- Har du bemærket hvor m g
piger der ikke vil giftes i dag?
- Nej, hvor ved du det fra.
- Jeg har spurgt dem alle.

SKURUDDELING
28. september 2006
Nedenstående liste viser hvilke skure der er uddelt pr. 26. september.
Da tildelingen indebærer nogen omrokeringer og ombygning, kan det vare
lidt tid før et skur kan overtages af den nye ejer.
Tildeling af et skur er først endelig, når du betalt for skuret.
Et enkkeltskur koster 1500 Kr, og et dobbeltskur 3000 Kr.
Følgende medlemmer har fået tildelt skur:
Medlnr. Navn
Indmdato
869
Svend Hansen
06-04-1972
501
Benjamin K. Mody
01-06-1995
07-08-1997
303
Per Jørgensen
702
Lene Vad
05-11-1998
16-08-2001
844
Jesper Jakobsen
956
20-06-2002
Svend Jakobsen
961
Arne Bjørn Nielsen
27-06-2002
1010
Rudolfo Damasco
29-08-2002
1020
12-09-2002
Kaspar Holm
1026
Poul Erik Damm
19-09-2002
1032
Allan Kjerulff Ekstrøm
26-09-2002
1034
Svend Christian Tychsen
03-10-2002
1042
Stig Molander
31-10-2002
1048
28-11-2002
Jan Svard

Skurnr.
180-181
182
356
393
405-406
216
153
217
85
350
419
422
52
227

Den ene mus til den anden:
- Nu har jeg endelig fået
trænet den videnskabsmand
op!
- Hvad mener du?
~ J°r hver gang jeg hopper
igennem en ring, lægger han et
stykke ost til mig!

drenge, Tom og Jesper, sad og
ZSkkede, da præsten kom

Tn

f °Og

hvad laver 1 så?, spurgte

^vf lyver, svarede Tomsom lyver bedst, får en cola.
- Fy da, sagde P^-Vajeg
var en lille dreng løj
- Stik ham cola* en, saS
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Stof til eftertanke
Ulykker i lystbådehavne kortlagt
Der sker mange forskellige ulykker og uheld i de danske lystbådehavne: Brand, miljøulykker, fald fra stiger,
drukneulykker m.m. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse udført som led i Projektet: I Sikker Havn.
Undersøgelsen blev gennemført for at få et overblik over, hvad det præcis er for typer af ulykker, der finder
sted på havnene samt i hvilket omfang.
Resultatet skal gennem projektet bruges til at lave en målrettet indsats over for de væsentligste og hyppigst
forekommende ulykker.
80 udvalgte havne af forskellig størrelse og geografisk beliggenhed fik i det sene forår tilsendt et spørgeske
ma vedr. ulykker. 26 havne returnerede skemaet. Indenfor kategorierne: Drukneulykker, personulykker,
brande og miljøulykker/forurening blev havnene bedt om at beskrive de tre seneste episoder (hvis nogen)
herunder hvornår, hvor, hvad der skete og årsag. Der gøres opmærksom på, at ikke alle havne har beskre
vet/ oplevet ulykker inden for alle kategorier ligesom en enkelt havn slet ikke har oplevet ulykker. Idet hav
nefogderne / de der har udfyldt skemaets kendskab til havnen imidlertid er af varierende længde skal re
sultatet naturligvis tages med et gran salt. Det antal ulykker der er fremkommet gennem undersøgelsen er
altså ikke absolut.
De beskrevne hændelser har primært fundet sted inden for de seneste 10-20 år (hovedparten dog inden for
de seneste 10 år). Resultatet er sammenfattet i det følgende:
Drukneulykker
De 26 havne, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen, har tilsammen beskrevet 37 drukneulykker.
Drukneulykkerne fordeler sig som følger:
•
•
•
•

Fald over bord / fra bro (43%)
Selvmord (30%)
Ukendt / de nærmere omstændigheder kendes ikke (19 %)
Andre hændelser (8%)

Af de 43% som druknede ved fald over bord / fra bro vurderes det ud fra omstændighederne, at omkring
halvdelen muligvis kunne have været reddet eller have reddet sig selv, hvis der havde været mulighed for
det. Det drejer sig f.eks. om episoder, hvor en person er hoppet i havnen for at redde en anden person op af
vandet, men hvor begge er druknet.
Blandt de drukneulykker hvor årsagen er ukendt / eller ikke opgivet vurderes der også at være en del som
potentielt kunne have været reddet eller have reddet sig selv, hvis det rette udstyr havde været til stede.
Som supplement til ovenstående har projektet modtaget beretninger om sejlere der er faldet i vandet og har
svømmet forgæves efter en stige/mulighed for at kommer op af vandet.
Personulykker
Der er gennem undersøgelsen fremkommet 52 hændelser:
•
•
•
•
•
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Både der står på land: Fald fra stiger / fald fra båd (29%)
Både i havnen: Fald på bro/båd ved ombordstigning (20%)
Bådhåndtering: Bl.a. klemskader ved optagning, når både
sættes i stativ (18%)
Hjertetilfælde (8%)
Andre (manglende værnemidler, cykling på bro, mast i
hovedet m.m.) (25%)

i

Det er tydeligt, at mange hændelser er relateret til faldulykker på land. Ulykkerne er sket i forbindelse med
vedligeholdelse og klargøringen på land. I bedste fald har et sådan fald medført knubs og brækkede lemmer
og i værste fald ført til invaliditet eller død.
Brand
På de 26 havne har der været 46 hændelser med brand i både og bygninger. Hændelserne fordeler sig som
følger:
•
•
•
•

Elinstallationer / brug af el-apparater ombord på både (26%)
Motor / brændstof på både (22%)
Ukendt (20%)
Påsat (9%)
Andre (ild i miljøcontainer, oliefyr ombord på både, levende lys
ombord, grill på bro, brand i bygninger, petroleumsovn
ombord i båd m.m.) (24%)

Som det fremgår, er hovedparten af brandene relateret til bådene herunder el-installationer / brugen af el
samt motorer og brændstof.
Ved flere bådbrande har ilden bredt sig og antændt og beskadiget nabobådene. I et tilfælde til 1 anden båd, i
to tilfælde til 2 både og i 1 tilfælde til 3 andre både.
Ved episoderne har en række heldige omstændigheder ført til, at brandene ikke udviklede sig. F.eks. har det
været vindstille eller vindretningen har ført det brændende skib væk fra andre både og kajer eller der har ik
ke været andre både og andet materiel i nærheden, som kunne antændes.
Flere af de havne vi har talt med om de pågældende brandulykker har således bemærket, at det var et rent
held, at brandene ikke udviklede sig til større/store ulykker.
Miljøulykker
Der er i alt beskrevet 21 miljøhændelser. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•

Udslip ifm. både der synker (33 %)
Udpumpning (lænsepumper) (24%)
Spild i forbindelse med tankning (19%)
På land: Utætte/tærede tanke (14%)
Udefra kommende olie (10%)

Det bemærkes, at der formentlig reelt er tale om langt flere episoder, idet mindre udslip og spild ofte ikke
opdages af havnen eller anmeldes af den, der har forårsaget udslippet.

Artiklen er er hentet fra Dansk Sejlunions hjemmeside
Siden er sidst redigeret af Jesper C. Højenvang
Læs beskrivelser af alle hændelser og deres årsag på Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk
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Sejlerskolen

William og Svend-Erik har prøvet
at bjærge en "bevidstløs" person
om bord ved hjælp af fokken , det
var uhyre vanskeligt , tak fordi
prøvede.
Læs om forsøget på side 4.
Lørdag den 23. september mødte
de elever, som skulle til den prak
tiske prøve, til undervisning i mo
torlærer hos Johnny.
Alle 30 elever til den praktiske
prøve i år har bestået, både i sejl
både og motorbåden, et stort til
lykke med det.
Der er også en stor tak til alle
Instruktører og vikarer for deres
frivillige arbejde og undervisning,
uden dem var der jo ingen sejler
skole.
Efter vores hyggeaften, skal bå
den rigges af, det foregår
Lørdag den 14. oktober kl. 1000
og hvis vi ikke bliver færdig
fortsætter vi søndag,
husk, det er en del af undervisnin
gen, der er mødepligt.
Vi mødes til afriggerfesten lørdag
den 21. oktober kl. 1700, billetter til
aftenens middag købes hos Tina,
(se side 2) og vi samles omkring
skolebordet.
Skolebådene deltager i havne
rundfarten lørdag den 28. oktober
kl. 930' og det kan anbefales alle at
deltage, også familien er meget
velkommen på denne årets sidste
sejlads med skolebådene.
Tag godt med tøj på, medbring en
solid madpakke, varme og kolde
drikke efter behag, og nyd den
meget hyggelige sensommer sejl
tur sammen med alle de andre bå
de fra SSF.
Jeg skal minde om tovværkskurset som starter onsdag den 24. ok
tober kl. 19 00 i Skipperstue, meld
jer til på sedlen i mellemgangen
ved kontoret, det er virkeligt me
get spændene at deltage, det er
noget man tit har brug fornår man
sejler
Med sejler hilsen Ulla
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fra bestyrelsen

Fra & til medlemmer

Sundby Sejlforening
Spar på vandet!
Af referatet fra juni måneds besty
relsesmøde fremgår, at vi ikke
skal forledes til overflødigt for
brug; tværtimod.
Jeg har et spareforslag, der er
nemt at følge. Vi bruger mange
penge på vand i SSF, bl.a. bruger
vi en masse rent drikkevand på
bådvask med slange, selvom vore
både flyder i efterhånden meget
rent vand, der sagtens kan bruges.
I de efterhånden 14 år jeg har haft
min smukke træfolkebåd 'Sally' er
damen blevet vasket med en
skruppe og en pøs med snor i
samt masser af havvand, så fugle
klatter og døde insekter kan kom
me tilbage til naturen.
Når en træbåd kan vaskes sådan,
kan glasfiberbådene også klare
det. Evt. kan der skylles efter med
en pøs ferskvand.
Så slut med at lade slangen løbe
med rent drikkevand, når båden
skal vaskes!
Sokkelund

• God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland
• Gratis flyttekasser udbringes
• Møbelopbevaring
• Pensionist rabat
• Gratis skriftligt tilbud gives
• VI flytter alle ugens 7 dage
• Alt fuldt forsikret

Kontor- og
virksomhedsflytning
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ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Danni Axelsen
Bremensgade 83, 2300 S
Niels Jørgen Axelsen,
Frankrigsgade 40, 3. th. 2300 S
Peter Belsø
Højdevej 36, st. tv. 2300 S
Annette Birch
Øresund Parkvej 13, 3.th. 2300 S
Theis Rye Hansen
Maltagade 3 A, st. th. 2300 S
Kurt Heding
Følfodvej 92. 2300 S
Cecilie Iuul
Øresundsvej 142 G st.th. 2300 S
Henriette Lipinski
Øresundsvej 142 F. 2. th. 2300 S
Merete Voigt Løwenholdt
Gunløgsgade 49, 5. th. 2300 S
Fritz Meiniche
Engvej 15. 2300 S
Lis Meiniche
Engvej 15. 2300 S
Thomas Nielsen
Tårnbystræde IA. Kastrup
Jesper Runge Pedersen
Frankrigshusene 9, 4.th. . 2300 S
Birgit Rasmussen
Marskensgade 29. 2100 0
Torben Rasmussen
Peder Lykkesvej 19, st. th. 2300 S
Lone Remfeldt
Japanvej 13. 2300 S
Claus Peter Schliitter
Østrigsgsde 15, st.tv. 2300 S
Hans Henrik Thrane
Øresund Parkvej 19,1. 2300 S
Claus Sjøgreen
Øresund Parkvej 5, 5. 2300 S
Rune Zilcken
Caprivej 8, 3.th. 2300 S

Aktiviteter i SSF i 2006
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14-15.
21.
29.
2.
10.

oktober
oktober
oktober
december
december

Sejlerskolen, afrigning af både
Afriggergilde
Generalforsamling
Julefrokost
Børnenes juletræ

www.sundby-sejlforening.dk

Husk foreningens vagtordning.

Sponsorhjørnet

eller's
yachtværft & udstyr

Højlunds Flyttefirma
32 59 32 44

QUANTUM
SÅll DESIGN GROUP

Medlemmer, der har plads på havnens område,
skal gå nattevagt.
I perioden fra 1. oktober til 30. april skal:
medlemmer over 18 år og under 65 år, gå to nattevagter
medlemmer mellem 65 og 70 år skal gå én nattevagt
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Kim.

Nødraketter
er bedst, hvis de virker
Smid nødsignaler ud efter 4 år
Du skal respektere nødsignalernes udløbsdato. Selv om de
gamle raketter stadig kan affyres, er de mindre effektive efter
udløbsdatoen (fx mister blusset sin farve), og mange bliver li
gefrem farlige. Skil dig derfor af med dine nødsignaler, når ud
løbsdatoen er overskredet.
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Aflever kasserede nødsignaler til pladsmanden i åbningstiden
på havnekontoret, foreningen vil sørge for bortskaffelse af dis
se på forsvarlig vis, eller du kan aflevere dem direkte til politi
et,
- så kommer skraldemændene ikke til skade.
Kim.
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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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Kunstværk, hærværk eller bare en spøg?
Hvis det er en rigtig bøje, hvad betyder den så?

DAMMARK
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65. 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

S ndernedhal

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 59 41 30

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

Sekretær:
J. Thomas Jensen
49 21 85 08
E-mail
j.thomas.jensen@mail.dk

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Leif Brydenfelt
32 55 36 60
E-mail
brydenfelt@comxnet.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
31 77 70 36
E-mail
wain.fam@mail.dk

26 39 38 03

Standernedhalingen foregik efter
planen. Det hele startede kl. 5
hvor formanden holdt sin tale om
sommeren der gik og lidt om
fremtiden.
Kanonerne skød sæsonen af, selv
om temperaturen ikke helt er vin
ter endnu. Snak og hygge medens
der blev ventet på maden og efter
middagen var det tid til en sving
om til rigtig god musik, musik for
enhhver smag. En god og glad af
ten sluttede sæsonen for i år.
Vinterens aktiviteter er gået i
gang og fortsætter til foråret hvor
bådene igen kan komme i vandet.
pc

Havneudvalg:
Johnny Pileborg
32 95 03 83
E-mail
jpileborg@privat.dk

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

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

32 58 09 16

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny deadline til bladet er:
sidste mandag i måneden
før udgivelsen
SSF - Buuum

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:
Mette Byriel

2

Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.300

Forsidebilledet:
Traditionen er, at juniorer haler
standeren ned, men i år er det Ras
og Holger, to kendte seniorer, der
varetager det ærefulde hverv.
pc

Julefrokost for voksne
Lørdag den 2. december kl. 14

_

Diskotek Blackbox spiller op til bal, med
musik for enhver smag, også for de unge.

If
w*

Tinas gigantiske julebord med alt hvad
hjertet begærer.
Pris 145,Billetter købes hos Tina
senest søndag den 26. novenber
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Husk, der er rygeforbud i pejsestuen.

1/^

Juletræ for børn
Søndag den 10. december kl. 14
Børnebilletter kan afhentes hos Tina
senest torsdag den 7 december
(kun en billet pr. barn)
Voksne kr. 25,- og børn kr. 25,Børnene vil få juleboller, juice, is og
godtepose.
På børnenes billetter trækkes lod om
10 ekstra godteposer.
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Julemanden kommer kl. 14.
Af hensyn til børnene er der rygeforbud i
klubhuset fra kl.13 til ca. kl.17 når festen slutter.

1
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Referat af

Generalforsamling
søndag den 29. oktober 2006
Formand Ib Petersen bød velkom
men til de mange medlemmer, der
var mødt frem til efterårsgeneralforsamlingen.
Punkt 1. Valg af dirigent
På bestyrelsens anbefaling blev (179)
Jens Green Jensen valgt. Han konsta
terede straks at generalforsamlingen
var indkaldt korrekt og dermed lov
lig. Et stemmeudvalg bestående af
(119) Michael Ronild, (50) Ole Jensen
og (801) John Jacobsen blev nedsat.
Punkt 2. Protokol og Beretning:
Formandens beretning med minde
ord over afdøde medlemmer og ly
kønskninger til efterårets jubilarer
kan læses på side 7.
På side 11 er beretningen, der ved
rører ungdomsafdelingen, aflagt af
Tonny Pedersen.
Debatten efter beretningen var uhyre
kort.
Kapsejladschefen (697) Mogens
Fuglsang forklarede årsagen til det
manglende indlæg i SSF-bladet fra
Familiesejladsen. Det indgik som del
af Kvajepræmien, at den båd der fik
den, skulle skrive i bladet. Desværre
uden held.
(700) Svend Erik Sokkelund stillede
opklarende spørgsmål til meddelel
sen om at medlemmer, der bor på
den anden side af Amager Strandvej,
ønsker træerne fældet. Ønskede ikke
selv træerne fældet. Formanden: det
handler selvfølgelig om udsigten ud
over vandet og vi har ikke noget
imod at fælde træerne ud for parker ingspladsen, men sydligere, hvor
ræerne skjuler de mange, forskelligt
idseende telte, bliver der ikke fældet
toget. Herefter blev beretningen god;endt med akklamation.
I tilknytning til beret
ningen blev (342)
Mogens Pedersen tak
ket for sin store indsats
som klubbens man
geårige havnefoged.

Mogens ønsker sig et sabbatår og ef
terlyser en god mand til jobbet, der
også rummer op- og nedhal af flaget.
Pokalen som Årets Sundby'er tilfaldt
(550) Lewis Zachariassen for sin sto
re, daglige
09-til-l 7
indsats på
havnen og
for utallige
enkelt
præstatio
ner. Årets
klubstan
der med
påskrifter fra Afriggergildet fulgte
med.
Punkt 3. Regnskab
Dirigenten påpegede, at det som
budget var et punkt til orientering.
Kassereren gennemgik herefter det i
SSF-bladet nr. 10 optrykte budget for
2007. Som forudsætning gælder, at
generalforsamlingen vedtager forsla
get om regulering af pladslejen under
Pkt. 6. Enkelte poster er reguleret i
forhold til 2006, svarende til større
aktivitet, den store tilgang af nye
medlemmer og kommende renove
ring af klubhuset. Der er tilstræbt ba
lance, men bestyrelsen udviser stort
mådehold med udgifter, så den
slunkne pengekasse igen kan blive
fyldt op. Budgettet blev taget til efter
retning uden bemærkninger.
Punkt 4. Valg:
Af indkaldelsen fremgår det, hvem
der er på valg.
a) Formanden: Ib Petersen genopstil
ler, men meddelte samtidig, at
han kun modtog genvalg for 1 år,
dvs fratræder på generalforsam
lingen i efteråret 2007. Blev gen
valgt med akklamation.
b) Kapsejladschefen
Mogens
Fuglsang blev genvalgt med ak
klamation
c) Ungdoms- og jolleleder Tonny Pedersen
blev genvalgt med akklamation.

d) Havneudvalgsmedlem Johnny
Pileborg blev genvalgt med akkla
mation.
e) Også
havneudvalgsmedlem
Flemming v. Wowern var på valg,
men havde forud for generalfor
samlingen meddelt, at han ikke
genopstillede, fordi han ikke har
plads til sin nye båd i havnen. Får
han plads i en anden havn, vil
hans daglige gang her i havnen
ophøre, og det finder han ikke for
eneligt med hvervet som havne
udvalgsmedlem (er i dag havne
udvalgsformand og næstfor
mand).
Formanden bad om ordet og meddel
te, at bestyrelsen efter drøftelse heraf,
har bedt Flemming om at genopstille
for det næste Vi år dvs. indtil forårsgeneralforsamlingen.
Båden står nu på land her i havnen,
så dermed kan han vinteren over ind
gå i bestyrelsens arbejde som hidtil.
Og det gør han rigtig godt.
(342) Mogens Pedersen ønskede lige
ledes at anbefale et genvalg: som
havnefoged havde han selv erfaret,
hvor god en mand Flemming er for
havnen.
(1054) Michael Fraenkel fandt det
derimod betænkeligt, nærmest en
gidseltagning, at man som medlem af
bestyrelsen køber en stor båd på for
ventet efterbevilling af større havne
plads. Dette synspunkt imødegik
Ungdomsleder Tonny Pedersen: der
er slet ikke grund til at mistænkelig
gøre Flemmings motiver.
Spørgsmålet har været lagt åbent og
ærligt frem, og Flemming har været
meget konsekvent.
(700) Svend Erik Sokkelund ønskede
at påpege, at den plads båden har op
taget siden ankomst, er den eneste,
hvor utætte træbåde kan ligge, når de
skal 'sætte sig' og blive tætte.
Formanden: den plads er fortsat for
beholdt dette formål og Flemming vil
ikke have den. Dirigenten påpegede
at man som medlem af bestyrelsen
selv beslutter, hvornår man vil gå af,

og efterlyste herefter andre emner,
der ønskede at stille op til posten?
Da ingen meldte sig, blev Flemming
genvalgt med akklamation.
f) Formand for klubhus og bygnin
ger Arne Olsen blev genvalgt med
akklamation.
g) Suppleant til bestyrelsen Leif
Henriksen: formanden kunne
meddele at Leif, der ikke var til
stede, var villig til genvalg.
Genvalgt med akklamation.
h) Kasserer Jørgen Rindal blev gen
valgt med akklamation.
i) Kasserersuppleant Elin Brinkland
blev genvalgt med akklamation
Formanden oplyste her på Elin's veg
ne, at hun kun ønskede genvalg for 1
år og kunne herudover meddele, at
Jørgen ønskede at trække sig som
kasserer om 2-3 år. Det er godt at vi
de på forhånd.
Punkt 5. Lovændringsforslag
Forslaget er en tilføjelse til § 4 med
følgende ordlyd: ... og forslagstilleren
skal være til stede når forslaget be
handles. Formanden uddybede det
således: det er bestyrelsen, der frem
sætter forslaget, fordi der har været
uheldige eksempler, der gør det nød
vendigt. Bliver man som forslagsstil
ler syg eller af anden grund ikke mø
der op, må et forslag tages af dagsor
denen. Debat:
(929) Per Østergaard ønskede en
tilføjelse om, at hvis der var flere for
slagsstillere, var det nok blot én var
til stede for at motivere baggrunden
for det. Men da ordlyden til en sådan
tilføjelse ville være svær at formulere,
var han tilfreds med, at intentionen
herom ville fremgå af referatet. Dette
blev accepteret. Herefter fulgte en
skriftlig afstemning blandt de 119
fremmødte medlemmer. Resultat: Ja:
114; Nej: 3; Blank: 1 og Ugyldig: 1.
Forslaget vedtaget med overvælden
de majoritet.
Punkt 6. Andre forslag
Der er indkommet forslag, fra besty
relsen; det handler om regulering af
pladslejen. Formanden motiverede
det således: Reguleringen følger no
genlunde pristallet, der er steget med
4,5 %, den foreslåede regulering er på
6,2 %. Bestyrelsen fore-trækker disse
små reguleringer, men pladslejen lig
ger stadig lavt i forhold til andre

klubber.
Debat: (1054) Michael Fraenkel min
dede om, at han mange gange har fo
reslået, at pladslejen fulgte pristallet,
så generalforsamlingen slap for at be
handle forslag som dette. Ønskede
nu at bestyrelsen fremsætter et
sådant ændringsforslag til vedtægter
ne.
(342) Mogens Pedersen ønskede at
inddrage spørgsmålet om betaling
for at ligge i havnen, specielt i dagti
merne. Der er for mange gratister.
Selv om dirigenten påpegede, at be
mærkningerne intet havde med for
slaget at gøre, kommenterede for
manden dem således, tanken om au
tomatisk dyrtidsregulering var til be
handling på sidste sejlerdag, men
blev nedstemt, og de 10 minutter vi
bruger på forslaget, er ikke et pro
blem for hverken bestyrelse eller ge
neralforsamling. Og så er det fortsat
kutyme her i Sundet, at man kan lig
ge 3-4 timer i havnen, uden at plads
mand eller havnefoged kommer gal
opperende. Forslaget blev herefter sat
under afstemning ved hånds-oprækning, kun 1 stemte imod.
Forslaget er vedtaget.
Punkt 7. Eventuelt:
(568) Erik Hansen ønskede at rejse
spørgsmålet om faste pladser i hav
nen, der ligger ubenyttede, fordi bå
dejeren også har fast plads i en anden
havn. Pladsen bør mindst kunne bru
ges som gæsteplads evt. som låne
plads. Men gæstende sejlere kan ikke
se, at her er en tom plads.
Havneudvalget v/ Johnny besvare
de: når man søger og får tildelt en
plads efter reglerne, og der er den
fornødne aktivitet på pladsen, kan vi
ikke gribe ind. Men når den forlades,
skal der sættes FRI-mærke.
Havneudvalget kan ikke håndtere sa
gen anderledes, uden at vedtægterne
først ændres.
Formanden konkluderede sagen såle
des: Vi kan ikke foretage vedtægt
sændringer baseret på enkelt-med
lemmers adfærd, men på næste be
styrelsesmøde vil spørgsmålet blive
taget op til nærmere behandling.
(1092) William Thomassen ønskede,
at bestyrelsen fik større adgang til at
flytte både i havnen, til steder hvor
de 'gør mindre skade', for at udtryk
ke det mildt. Der er mange, der synes

det er sjovt at arbejde med ældre far
tøjer, men de er ikke altid rare at se
på, når/hvis de bliver forladt.
Kommer man ind ad lågen og drejer
til venstre over broen, står der et par
både, der er forladt.
Jeg forstår godt de juridiske proble
mer, at man ikke bare kan flytte og
påføre andre medlemmer omkostnin
ger. Finder det alligevel ikke rimeligt,
at bare man betaler kontingent og
pladsleje, så kan man få lov at skæm
me havnen. Fra havneudvalget svare
de Flemming: Vi har den lovhjemmel
i vore vedtægter, vi behøver, og ud
valget er i gang med at indkalde de
medlemmer, der har 'projekter' med
restaurering stående på pladsen, for
at indgå aftaler med dem. Der bliver
indbetalt et depositum, der kan bru
ges til at fjerne bådene, hvis de ikke
bliver færdige som aftalt. Og så vil
havneudvalget sørge for en omroke
ring på pladsen til mere hensigts
mæssige steder, så vi ikke skal se ek
sempler, som de anførte. Det tager li
ge lidt tid, inden denne opgave er re
aliseret, men vi er i fuld gang.
Til det tidligere emne om betaling fra
gæstesejlere, læste
(902) Willy Hansen op af Havnereg
lementets § 20, stk. 1: Gæstesejlere,
som henligger mere end to timer,
skal betale et af bestyrelsen fastsat ge
byr ...
(15) Aksel Petersen udtrykte stor tak
til klubben for den hjælp, der blev
ydet ham, da hans båd sank for IV2
uge siden.
Dirigenten: - og tak for det korte indlæg.
Til førnævnte drøftelse om adgang til
tomme pladser i havnen, mindede
(473) Lillian Green Jensen om sit tidli
gere fremsatte forslag om grønne
skilte på samtlige pladser i havnen.
Eksemplet gør det endnu mere aktu
elt, at der kan sættes grønt FRI-mærke, når en plads forlades.
(1005) Poul Petersen så gerne skilte,
der ikke bare blev sømmet fast, men
anbefalede den mulighed, at skiltet
kunne tages med ind, når pladsen
rigges af for indhaler mv.
(929) Per Østergaard støttede forsla
get om, at der som en éngangsforanstaltning blev opsat RØD/GRØNskilte på samtlige pladser. Som det er
nu, er der enkelte skilte, der er meget
røde. (687) Jørgen Rindal (kasserer)

5

ønskede ligeledes at støtte forslaget,
men forudsatte, at det blev fast mon
terede RØD/GRØN-skilte, der kun
ne klappes op eller ned og derved
skifte farve. At udlevere et af de sæd
vanlige skilte, efterhånden som årslejen betales, er som at tisse i bukserne,
for her aner vi jo ikke om medlemmet
nu også sætter det op og anvender
det efter hensigten. De medlemmer
som i dag ikke betaler kr. 55,- for et
skilt, vil næppe heller fremover sætte
skilt op, selv om de får det i nakken,
når årslejen betales.
(179) Jens Green Jensen (dirigenten)
ønskede her at pointere, at de
RØD/GRØN-skilte vi kender eller
møder rundt i andre havne, har den
store ulempe, at man ikke kan skrive,
hvornår man kommer tilbage. Det
kan man dog på vore nuværende
skilte. Enig med Jørgen i, at medlem
mer, der af princip ikke vil vende sit
skilt, næppe heller vil gøre det, hvis
det er fast monteret.
Per Østergaard anbefalede en ud
formning af skiltet, hvor man skub
ber en afdækning mellem RØD og
GRØN, fordi vendeskiltene ikke er så
holdbare - og gerne med mulighed
for at skrive hjemkomst.
Havneudvalgets Flemming erindrede
om, at det er aftalt, at man kan ringe
til havnekontoret og meddele, hvor
når man kommer hjem. Så bliver skil
tet rettet til rødt. Det kan være en
løsning på spørgsmålet om datoen.
Aksel mindede om, at man ikke skal
skrive med en permanent speedmar
ker, for så kan det ikke slettes igen.
Poul anbefalede bestyrelsen at se på
løsninger med faste skilte, som man
finder i mange svenske havne - med
adgang til at skrive og så kombinere
det med muligheden for at ringe til
havnekontoret ved ændringer.
Medlemmerne slipper så for at betale
de 55,- kroner, og det er jo sket, at
skilte er forsvundet.
(625) Birger Riis-Hansen påpeger
imidlertid, at der ikke i love og ved
tægter står noget om, at det er for
budt at sømme sit skilt fast. Har også
erfaring med at skiltene forsvinder.
(1015) Frank Hansen kan dog her op
lyse, at der har ligget adskillige skilte
på havnekontoret. At foretage runds
pørge, hvem der har mistet sit skilt er
imidlertid en uoverkommelig opga
ve. Det er forekommet, at det ved re

novering af moler mv. har været nød
vendigt at fjerne skilte.
Formanden afrunder denne del af de
batten ved at oplyse, at bestyrelse og
havneudvalg vil drøfte sagen, og de
mange forslag og bemærkninger vil
resultere i et eller andet.
(388) Sven-Erik Culmsee: Går man
rundt på havnen og kigger, så er der
mange skure, der ser forfærdelige ud.
Hvis man ikke kan overkomme eller
har behov for sit skur, hvorfor så ikke
lade det gå videre til et medlem, der
savner et skur?
(515) Eilif Juel-Andersen: Udtrykte en
stor tak til alle, der i SSF gør en ind
sats som andre medlemmer kan nyde
godt af. Havde lyttet interesseret til
formandens beretning om især den
havn, der ligger i NØ-retning herfra.
Udtrykte håbet om aldrig at skulle
høre fra dem, der har lov til at sige
det: Hvis i har råd, kan i flytte derud,
for vi skal bruge det areal her, som er
verdens bedste sejlklub. Har aldrig
været i en sejlklub eller andet sted,
hvor man har udnyttet det udtryk, at
en sejler hjælper en sejler.
Hvad jeg har oplevet i den retning,
det er jeg uhyre taknemmelig for. Der
er en ting jeg ikke vil undlade at be
mærke: Jeg havde en meget, meget
glædelig overraskelse, som jeg ikke
troede jeg skulle opleve, men d. 21/9
holdt sejlklubben en dejlig fødselsdagsmiddag for mig sammen med
sjakket - jeg behøver vel ikke sige,
hvem sjakket er? Den middag er jeg
meget taknemmelig for, og jeg håber,
jeg trods mine nu 90 år, også fremo
ver kan komme her på den nye dam
ecykel, og være med i det omfang jeg
nu magter. Ønskede fortsat god vind
fremover til SSF og lad os så støtte alt
det, der gør SSF til en af de bedste
sejlklubber jeg har oplevet. Tak alle
sammen!
(230) Mogens Møller Iversen havde
lyttet meget til den begejstrede beret
ning fra Ungdomsafdelingen, men
ønskede alligevel at foreslå, at der
blev afholdt en præsentations-dag i
afdelingen, så medlemmer og måske
udefrakommende ved selvsyn kan få
et indtryk af, hvad der er af aktivite
ter og både og i det hele taget, hvad
der foregår.
Ligeledes blev det viderebragt og fo
reslået, at der afvikles en præsenta-tionsdag for nye medlemmer, så disse

kan få et indtryk af klubben og dens
historie mv.
Tonny, Ungdomsafdelingen: Man er
altid velkommen, der sker en masse.
Kunne bl.a. oplyse, at der havde
været afholdt 33 sejlaftener i sæsonen
med 31 unge, hvoraf de 25 havde
været der mere end 8 gange. Der bli
ver meget mere gang i den næste år.
Til forslaget om Præsentationsaf-ten:
der kommer noget, det bliver sand
synligvis kombineret med et kæmpe
loppemarked vi afholder sammen
med Det maritime Ung-domshus.
Nærmere herom kommer.
(550) Lewis Zachariassen kommente
rede det tidligere indlæg om skure
nes meget forskellige tilstand og ud
seende og foreslog havneudvalget, at
der blev gået lidt mere rationelt til
værks: :an kunne tage 50 eller 100
meter ad gangen og få en gruppe til
at shine dem op. Vi kender godt det
hidtidige forløb: Der udleveres 5 1
maling til formålet, men hvor den bli
ver af, er det vanskeligt se.
Om forslaget til en Præsentationsaf
ten kunne Hanne (686) fra festudval
get supplere Tonny, idet bestyrelsen
også er i gang med at tilrettelægge en
medlemsaften for nye medlemmer.
Nærmere herom vil følge.
I sin afsluttende kommentar takkede
formanden Juel-Andersen for de
mange pæne ord - uden dog at love,
at klubben fremover arrangerer fro
kost for kommende 90-årige. Et hæn
geparti fra sidste år blev indhentet,
idet en 25-års jubilar, der grundet
sygdom ikke fik sin nål, nu er hjem
me på ferie fra Spanien. Det er (1089)
Freddy L. Jørgensen, der har udført
en masse frivilligt el-arbejde for klub
ben. Formanden takkede herefter for
en god og saglig debat, takkede diri
genten for god ledelse af generalfor
samlingen og udbragte et leve for
Sundby Sejlforening.
Jens Green Jensen J. Thomas Jensen
dirigent
referent

Formandens beretning
Efterårsgeneralforsamlingen 2006
Det er med stor beklagelse jeg må
meddele, at Sundby Sejlforening si
den sidste generalforsamling har mi
stet følgende medlemmer, som ikke
er mere.
Medlem nr. 1103
Magda Frisch afgik ved døden den
19. april efter 69 års medlemskab.
Ivan har navngivet sin Ballad efter
sin mor, så Magda lever på en måde
videre i SSF.
Medlem nr. 708
Kaj Børge Tølbøll Gregersen døde
den 29. april efter 8 års medlemskab.
Kaj havde jollen "Anna" som lå i ka
nalen.
Medlem nr. 425
Mette Green Jensen afgik ved døden
den 21. april efter en lang kamp mod
en alvorlig sygdom. Mette var alt for
ung og efterlader to mindre børn og
en hårdt prøvet familie, som støttede
hende fantastisk op under sygdoms
forløbet.. Mette startede som barn i
juniorafdelingen og havde været
medlem i 30 år.
Medlem nr. 393
Hans Jørgen Sørensen døde den 30.
april. Hans Jørgen havde en Nordisk
Familiebåd og han var for syg til at
komme på forårsgeneralforsamlingen og få sin 40-års nål.
Medlem nr. 1101
Inge Mortensen afgik ved døden den
24. juni. Inge var et skattet medlem
hos Seniorerne og hun havde 19 års
medlemskab bag sig.
Medlem nr. 68
Elo Nielsen døde den 27. juni. Elo
var i bestyrelsen i flere år, først som
sekretær og senere mere indenfor sit
fag som klubhuschef, hvor han i en
periode også fungerede som næst
formand. Elo fik tildelt SSF's hæder
stegn for sit store arbejde for fore
ningen og han skulle have haft 50-

års nålen i dag.

Vi har seks 25 års jubilarer som er:

Medlem nr. 591
Bent Jørgen Lindgren afgik ved dø
den den 6. juli. "Bornholmer Bent"
kom meget hernede og hjalp Bente
dengang hun var i festudvalget.
Efter Bent solgte sin damjolle "Tut"
for 10 år siden deltog han ikke så
meget i klublivet og han skulle have
haft 25-års nålen i dag.
Medlem nr. 1211
Britta Larsen døde den 22. august.
Britta havde været medlem i 31 år og
var gift med Niels Peder, som har en
LM 23 "Aloha" på nordre mole.
Medlem nr. 681
Jørgen Christensen afgik ved døden
den 7. september. "Lille Jørgen" hav
de i sin tid en kragejolle og han be
holdt sit skur hernede og havde en
nyttehave bag kajakklubben. Jørgen
var medlem hos os i 28 år.

Medlem nr. 929
Per Østergaard, som har en B 31
"Maj" ude på midterbroen som han
sejler flittigt med.
Medlem nr. 1045
Bjarne Kallesøe. Bjarne har været en
af vore revisorer i mange år og han
er ekspert i uoverskuelige og indvik
lede regninger fra kommunen.
Medlem nr. 330
Søren Rindal, som er vor kasserers
søn. Søren sejler som gast og nogen
gange som skipper i "Titras".

Medlem nr. 164
Ejner Herman Hansen døde sidst i
september. Ejner har haft en spids
gatter "Brise" og jeg var ude på hans
plejehjem sidste år og overrække 40års nålen til ham. Ejner fulgte leven
de med i foreningen gennem bladet.

Medlem nr. 629
Henning Rantzau Foged. Henning
har også været gast på Jørgen
Rindal1s nordiske snekke i mange år,
så forplejningen må være god om
bord.

I forgårs den 27 døde Erik Hillers.
"Lille Olsen" startede som dreng for
næsten 60 år siden og som bådfører i
juniorafdelingen lærte han mange at
sejle. Erik var ivrig kapsejler og han
deltog indtil for nylig i Old-boys.

Medlem nr. 202
Flemming Wulff, som ejer en HR
Monsun 31 med navnet "Traviata".
Vi har ofte benyttet Flemming 1s tøm
rerfirma, bl.a. til nye vinduer og fol
dedøren i klubhuset.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig
og mindes vore afdøde medlemmer.

Medlem nr. 1013
Hanne Lund Olsen: Hanne er jo
Arnes "lille pus" og hun kommer
hernede hver dag - ikke for at sejle,
men for at få en sludder med alle
vennerne.

Æret være deres minde.

I dette efterår kan vi fejre 11 med
lemmer, som gennem et langt med
lemskab har opnået at runde et jubi
læum:

Vi har fire 40 års jubilarer som er:
Medlem nr. 373
Benny Gustafsson, som er vor revi
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sorsuppleant. Benny har også været
dirigent hernede og han har haft en
Sagitta "Tøsen", som han sejlede me
get med.
Medlem nr. 586
Bent J. Petersen. Bent har været skolechef og næstformand og senere vor
Pladsmand i mange år, hvor han og
så var instruktør på sejlerskolen.
Bent fik tildelt SSF's hæderstegn i
1993 og han er siden flyttet til
Vestsjælland, hvor han nyder sejlerlivet i Havnsø.
Medlem nr. 680
Lennart G. Ingeman, som har en
Vålse jolle med navnet "Pussy Cat"
på nordre mole.
Medlem nr. 812
Klaus Akkermann. Klaus har været
kapsejladschef og senere formand
fra 1985 til 1989, hvor han fik tildelt
SSF's hæderstegn. Det var dengang
kapsejlads var den største afdeling i
SSF og Klaus fik flere store stævner
herned som blev afviklet til topka
rakter. Vi kan også takke Klaus for
en midterbro, som kan klare en is
vinter og ydermolerne, som stadig er
i bedste stand.

draget til Friluftsrådet og Østersø
kredsen, som pt. er ved at under
søge, om Strandparken har den nød
vendige tilladelse fra Kystinspekto
ratet til at holde os ude. De udlagte
bøjer må bruges til fortøjning og
overnatning, så en DS-bøje er ikke
længere nødvendig.
Vi fik ændret dykkerbanen "Havhexen", så den ikke generer sejlads langs
stranden eller vor kapsejladsbane.
Øresund Strandpark

Byggeriet overfor nærmer sig sin af
slutning. Der blev gravet ud til kæl
der i den sidste fløj ved Øresundsvej
og der blev gravet så dybt, at de
gamle kloakker med rottereder blev
blotlagt. Der har været en vandring
over til vort område og vi har kørt et
tæt samarbejde med kommunens af
deling for rottebekæmpelse og fulgt
deres anvisninger bl.a. at fjerne
buskene foran klubhuset. Vi vil ikke
nedlægge alle buske og blomsterbe
de, men om en måned når det hele
er visnet vil Gartner-Allan beskære
kraftigt, så vi med råd fra kommu
nen kan få løst problemet. Der er ik
ke rotter i bygninger, skure eller klo
akker hernede. Vi har mange tidlige
re og nye medlemmer i byggeriet og
nogle har ytret ønske om at få fjernet
træerne langs Amager Strandvej. Vi
har besluttet at fjerne træerne udfor
parkeringspladsen men ikke ved
sdr. plads, hvor de skjuler telte og
både som gennemgår større repara
tioner.
Prøvestenshavnen

40 års jubilarer

Vi har en 50 års jubilar:
Medlem nr. 668
William Plamberg.
William har haft
en Bandholm 24,
som var en fryd
for øjet, og han
nyder nu kamme
ratskabet hernede
hver dag.

Eksterne forhold af betydning for SSF
Amager Strandpark

Vi har fået afslag på bademulighed i
et par mindre områder indenfor 100meters afspærringen. Sagen er over

Københavns Havn og Københavns
Kommune er som bekendt i fuld
gang med at anlægge havnen. Vi
kan allerede se de to molehoveder til
det sydlige bassin, som forventes
klar til ibrugtagning foråret 2008, og
der kommer flydebroer med 400
pladser, hvoraf mange bliver brede.
Planen har hidtil været, at udvik
lingsselskabet Prøvestenen selv ville
udleje havnepladserne eller lade en
privat investor overtage anlægget.
SSF og sejlklubberne i området blev
gennem Dansk Sejlunion indbudt til
et møde med ledelsen af Køben
havns Havn, som fandt sted i tirs
dags. De to punkter på dagsordenen
var, at sejlerne kunne få indflydelse
på udviklingen og senere driften af

de nye faciliteter.
Københavns Kommune har ændret
konceptet, fordi man ikke ønsker en
bådparkeringsplads men et rigt fore
ningsliv i havnen med stor bredde
indenfor det maritime. Ideen er, at
en forening derude både skal have
sejlere, roere, kajakker og vandskis
port som medlemmer, så grænserne
inden for vandsport brydes.
Ønsket eller kravet skyldes at man
har erfaring med, at børn i dag vil
prøve det hele og det skal kunne la
de sig gøre uden klubskifte.. Det har
også noget at gøre med Bygge- og
Anlægsfonden, som ser mere velvil
ligt på foreninger der rummer alle
maritime interesser.
Det blev oplyst, at bådejere som får
plads skal være medlem af en fore
ning. SSF og Lynetten ytrede ønske
om muligvis at leje en række brede
pladser, men med foreningskravet
mener jeg ikke længere det er rele
vant. Havnen bliver ikke som i
Kastrup, hvor kun en fjerdedel af
brugerne er medlem af en forening
men nok nærmere som i Svanemøl
lehavnen med en eller flere forenin
ger.
Der bliver nedsat er arbejdsudvalg,
hvor SSF vil deltage og præge ud
viklingen og hjælpe med at få en for
ening op at stå, og i starten kunne vi
f.eks. have fælles ungdomsafdeling
ude ved Det Maritime Ungdomshus.
Jeg mener Prøvestenshavnen har
fået en spændende drejning og vi får
fælles sejlrende, så det er oplagt vi
skal indgå i et tæt samarbejde og det
blev sagt direkte: Vil I gå med eller
skal Havnevæsenet selv.
Jeg vil gøre opmærksom på, at det er
mine tanker pt. som endnu ikke er
forelagt bestyrelsen.
Beretning
Lejekontrakten

Hele forløbet af vore anstrengelser
er optrykt i sidste blad. Vi tilskrev
Planchefen for snart fem måneder si
den for at få genoptaget forhandlin
gerne og har ikke modtaget endeligt
svar. Lejekontrakt udvalget har for
anlediget, at der fra Borgerrepræsen
tationen er stillet et kritisk spørgs
mål til Økonomiforvaltningen om
hvorfor SSF ikke kan få forlænget le
jekontrakten, så vi presser på fra to
sider, og til orientering er Overborg

mesteren også involveret.
Havn og Plads
I foråret fik vi banket en ny pæl ned
samt nogle løse fast og de skæve pæ
le blev rettet så meget op som det
kunne lade sig gøre. Arbejdet blev
udført uden beregning som tak for,
at entreprenøren fik tilladelse til at
klargøre rammeslaget ved proviant
kajen og at hans arbejdsfartøj kunne
ligge i havnen medens han nedram
mede en ny bro hos Søstjernen.
Vor tidligere Pladsmand lagde sig
syg i opsigelsesperioden og der var
et hul på tre måneder inden vor nye
Pladsmand kunne tiltræde. Som så
ofte før tilbød "Tulle Ole" sin assi
stance og han fungerede som
Pladsmand i perioden uden ønske
om at modtage betaling, så bestyrel
sen besluttede som det mindste vi
kunne gøre var at forære ham en cy
kel. Den blev vel modtaget og Ole
skal have mange tak for indsatsen.
Havneudvalget har gennemgået
pladsen adskillige gange og pålagt
flere medlemmer at få ryddet op for
an skure og ved bukke og stativer.
De fartøjer som har stået på land i
årevis uden synlige tegn på vedlige
holdelse er registreret igen og på de
fleste af dem ligger skriftlige aftaler,
som ikke er overholdt.
Havneudvalget er nødt til at få løst
problemet med en værdivurdering
og evt. bortkørsel til destruktion for
ejerens regning. Det er urimeligt vi
skal bruge så meget tid på nogle
medlemmer, som ikke selv kan tage
sig sammen til at få solgt eller bort
kørt deres fartøj. Udvalget har også
været skurene igennem og der duk
kede nogle op som ikke blev benyt
tet eller var udlånt til et andet med
lem med skur i forvejen. Hvis du ik
ke bruger dit skur venligst henvend
dig på kontoret, så vi kan få bragt
ventelisten ned. Jeg har haft et par
forespørgsler om skurene og kan op
lyse, at tagbelægningen skal være
tagpap og de skal påsmøres sort træ
beskyttelse, som udleveres af
Pladsmanden.
Vi har fået nye affaldsøer med tyde
lig afmærkning: alligevel greb vor
Pladsmand forleden et medlem i at
smide malerbøtter op i containeren
ved Havnekontoret. Containeren på
Ndr. plads til brændbart materiale

må ikke indeholde levnedsmiddelaf
fald: det lugter fælt om sommeren
og hvis det observeres ude på for
brændingen forlanges containeren
tømt ud på gulvet til sortering for
medelst 1.000 kr. ekstra. Øldåser bli
ver smidt i beholderne til malingsaffald og hvor kommer alle de støvsu
gere, køleskabe, gamle cykler mv.
fra, som bliver smidt i jerncontaine
ren. Kære medlemmer, affald som
ikke vedrører jeres båd bedes I selv
køre eller få kørt op på en af kom
munens affaldsstationer. Haveaffald
og lignende skal afleveres ude på
parkeringspladsen i det hjørne
Gartner-Allan bruger, så bliver det
afhentet med grab til en helt anden
pris.
Styretøjet på vor gamle traktor fra
1981 brød sammen og reparationen
ville være så dyr, at vi besluttede at
købe en anden mindre model, som
opfylder vort behov. Der er kun ud
ført de nødvendige vedligeholdel
sesarbejder i havnen og på pladsen i
år, så traktoren kunne købes inden
for budgettet, men vi skulle gerne i
gang med el-arbejdet til næste år:
jordkablet til lysarmaturerne på sdr.
mole skal skiftes, men først og frem
mest skal el-installationen på ndr.
mole fornyes.
Klubhuset
Klubhuset har fået nye tagrender og
arbejdet er udført af vor nye
Pladsmand Kim Jensen, som er
håndværker og fuld af gå-på mod.
Bestyrelsen er ikke i tvivl - ham skal
vi nok få meget glæde af i forenin
gen. Fritidshuset har ligeledes fået
tagrender og der er lagt fliser rundt
om, så det hele præsenterer sig godt.
Hovedindgangen er blevet flyttet og
der mangler kun nye lamper inde i
huset.
El-installationen i klubhuset har
været overbelastet i mange år og er
fra den tid, hvor jordforbindelse ikke
var et lovkrav. I sommers var der
overgang i køkkenet på 100 volt og
problemet blev midlertidigt udbed
ret med jording de værste steder. Vi
skal have ny strømtavle, nyt forsyningskabel inde i huset og hele in
stallationen skal gås igennem og for
nys hvor det er nødvendigt. Det hal
ve af pladerne i komfurerne virker
ikke og ovnen sætter jævnligt ud, så

det er også tid for udskiftning her.
Vi har haft et kamera nede i kloak
ken og der er fundet en lunke ved
opvaskemaskinen netop der, hvor
klinkerne er løse og der står vand ef
ter spuling. Køleaggreterne på loftet
skal flyttes hen i nordenden og der
bliver opsat ekstra udluftning.
Samlet det er en stor mundfuld og vi
har derfor hævet budgettet for klub
huset til næste år og vi lukker hav
nekontoret i januar, så Kim
Pladsmand kan hjælpe med arbejdet
hele måneden.
Klubhuset lukkes mellem jul og nytår
og det beklager jeg, fordi der plejer at
komme mange medlemmer til ny
tårskur nytårsdag. Som kompensation
vil Tina holde afslutning med lidt god
ter om eftermiddagen lillejuleaften.
Fester
Standerhejsningen, Pinsemorgen,
Jazz i SSF og Sankt Hans med en ju
lemand var meget vellykkede og
godt arrangerede, så jeg overlader
trygt festerne til Hanne og hendes
hjælpere.
Til Standernedhalingen sidste lørdag
var der 150 medlemmer til spisning
og de fleste blev til kl. 01.00 hvor
musikken stoppede. Tina havde tryl
let med dyrestegen og orkesteret
spillede så godt, at Hanne har hyret
dem til næste år.
Sejlerskolen
Sejlerskolen fortsætter succes'en, og
det er faktisk blevet sådan, at når in
struktører og elever skal samles, kan
vi ikke længere være i Pejsesalen
men må rykke ind i den store sal. Vi
havde 29 elever op til prøve og alle
bestod med glans. Vor eksterne cen
sor fortalte, at det er en fornøjelse at
komme ned til os fordi eleverne kan
deres kram og vi skal påskønne det
hold dygtige instruktører vi har. Der
er allerede 40 tilmeldinger til sejlad
serne til næste år, heraf 12 til motor
båden, så jeg er på udkik efter en in
struktør mere til "Bollen".
Som noget nyt blev der holdt et instruktørmøde i juni måned, hvor der
kom mange gode forslag til debat. Vi
skal have et udvalg til aflastning af
Ulla. Det kunne være en bådsmand
fra hver skolebåd som samtidig er
ansvarlig for at båden har det nød
vendige udstyr og løbende tjekker
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om den er i orden. Der skal også
ændres på antallet af elever på de af
tener de skal komme til istandsættel
se af bådene. Det er umuligt at sætte
12 elever i gang samtidig uden de
går i vejen for hinanden. Vi kunne
f.eks. pålægge eleverne 10 timers
pligtarbejde, hvor halvdelen er til
klargøring af bådene og resten til fo
refaldende arbejde for foreningen
som at male skure, hjælpe til i klub
huset i januar osv. Jeg kommer med
et oplæg til næste instruktørmøde.
Bestyrelsen har modtaget et forslag
om, at 3-års elever kunne låne skolebådene mod betaling når de ikke er i
brug. Bestyrelsen er imod forslaget,
bl.a. fordi bådene skal være i tip-top
stand på undervisnings-aftenerne.
Forslaget har dog ført en løsning på
banen: Foreningen har fået foræret
en Waarship 725 sejlbåd, fordi ejeren
ikke orkede at sætte den i stand. Den
kræver lidt mere end en kærlig
hånd, bl.a. er der skåret nogle mysti
ske huller i fribord og dæk. Båden
bliver sat i stand med vor sekretær
Thomas som tovholder og Bjarne
Larsen klarer træarbejdet. Det er så
meningen at 3-års elever og andre
medlemmer som venter på bådplads
kan låne båden mod betaling af
pladsleje og andre udgifter, samt at
de selv skal stå for vedligeholdelsen.
Navigationsundervisningen er også
booket fuldt op med næsten 50 ele
ver fordelt på to hold, så her har vi
?gså nået loftet.
Jngdom, joller og havkajakker
eg vil overgive ordet til vor unglomsleder Tonny, som vil fortælle
'iri årets aktiviteter.
e side 11
n stor tak til Tonny og hans fire
renge for det kæmpe arbejde de
dfører. Kære sejlere, nogle af jer må
iælpe til derude for ellers står vi en
ag uden leder og instruktører i
igdomsafdelingen.
apsejlads
ipsejladsafdelingen har mange
'ltagere til Familiesejladsen og
d-boys, mens det kniber med inessen for kapsejlads. Vi har man
nye medlemmer og elever fra sej
skolen som ønsker træning i kap
lads. Vi fik ikke arrangeret
•ningssejladser i år, så vi prøver

igen til næste år. Mogens lægger ud
med en medlemsaften i februar om
kapsejladsregler og gastebørs, hvor
skrappe ældre kapsejlere og skippe
re som mangler gaster, bedes møde
op.
Afdelingen har planer om et DM til
næste år og der er forskellige båd
klasser i spil, men der er ingen ide' i
at holde et stævne hvis vi ikke selv
kan mønstre nogle deltagere.
Motorbåde og Sikkerhed
Fisketuren for en måned siden fik
mange både på vandet, og Kim skal
have stor ros for det efterfølgende
brag af en fest. Til Familiesejladsen
arrangerede vi et motorbådsløb,
men der kom kun en deltager. Vi vil
alligevel forsøge igen til næste år, for
I motorbådsfolk skal opleve den
festlige stemning ved præmieover
rækkelsen på sdr. mole, hvor der
spises, drikkes og synges under stor
munterhed.
Nattevagterne er godt besat her i
starten og med ændringerne af al
dersgrænsen må vi forvente, at der
ikke bliver så mange huller som sid
ste år.
Vi har haft nogle fejlmeldinger på
tyverialarmen, så hele systemet er
gennemgået og der er opsat to nye
sensorer. Hvis alarmen går bliver jeg
ringer op inden Securitas sender en
vægter til 800 kr. Jeg har et kvarters
kørsel herned og nu vil jeg se hvor
belastende det er, så det er muligt
jeg hurtigt hopper fra. I øvrigt var
der forsøg på indbrud sidste man
dag hvor der ikke var tilmeldte vag
ter.
Kim har også sørget for de nye 5km- og P-skilte, og i øjeblikket er
han ved at planlægge en ny lege
plads sammen med Birgitte. Det
minder mig om, at to af vore piger
hver har snuppet en millionpulje hos
Dansk Tipstjeneste og det kunne
være heldet hernede fortsætter, så
jeg overvejer at lade SSF spille på
Lotto for 500 kr. om ugen.
Bladet
Vi får tilsendt medlemsblade fra
samtlige sejlklubber i landet og vort
blad er uden sammenligning det
flotteste, særlig nu med fuldt farvet
ryk på alle sider.
Poul efterlyser jævnligt stof og det

mindste vi kan gøre er at aflevere en
artikel om egne arrangementer og
sejladser. Tag Familiesejladsen, hvor
vinderne skulle trække i en tilfældig
snor og først derefter så hvad de
havde vundet. Besætningerne skulle
digte en sang under sejladsen og
selv fremføre resultatet, og der var
forslag om at trykke de bedste i bla
det, men hvad skete? Ikke et ord el
ler et billede. Modsat var der en god
artikel fra Old-boys med flotte bille
der og arrangørerne har fundet
løsningen: På skippermødet trækkes
lod om hvem der skal skrive om sejl
adsen og sørge for billeder og hvem
der skal rundt året efter og skaffe
sponsorpræmier. Fremgangsmåden
kan også bruges til Fisketuren og fe
ster med indgangsbillet.
Forslag til behandling i dag
Jeg har fra flere sider hørt, at der ik
ke er noget spændende på program
met i dag. Jamen vi har finpudset
vore love og regler i mere end 80 år
og de er tilpasset tiden ved flere lov
revisioner, så der er kun brug for
småjusteringer.
Og så er foreningen inde i en rolig
gænge med medlemsfremgang, og
det eneste hængeparti vi har er leje
kontrakten.
Jeg vil til slut takke bestyrelse, re
daktør, web-master, kasserer og sup
pleant, instruktører og udvalg for
deres indsats og et godt samarbejde.
Også en stor tak til de medlemmer
der på forskellig vis yder en frivillig
indsats til gavn for os alle.
Hermed fremlægger jeg min og
Tonnys beretning for generalforsam
lingen.

Ungdomsafdelingen 2006
v/ Tonny Pedersen
Sponsorer
Sæsonen har i år været en stor opmun
tring, specielt hvad angår opbakning
fra sponsorer. Vi har i år fået 2 Zoom8joller af henholdsvis Øens murerfirma
A/S og Heller's Yachtværft. De blev
døbt til standerhejsningen.
Her havde vi også fået 50.000 til hjælp
til en ny følgebåd af Tuborg, og kon
tante beløb fra Aug. Olsen's eftf. A/S
(2.500), fra Højlunds flyttefirma (2.000)
samt fra Sadolin (5.000). Derudover
havde undertegnede glemt, at jeg hav
de søgt om en følgebåd hos Tryg, og
den kom i hus i foråret, til en værdi af
50.000 kr. Den skulle blot afhentes i
Esbjerg. Tak til Flemming von
Wowern for at køre forbi og hente den.
Afdelingen har altså i år fået sponsors
tøtte for ca. 190.000 kr. med god hjælp
fra vores sponsorudvalg. Stor tak til
vore sponsorer fra dem, fra os og fra
SSF.
De modtagne både gjorde, at afdelin
gen havde styr på sikkerheden og nye
tilbud til de unge.
Vores sejlflåde er i dag meget bred:
4 forskellige 1-mands-joller
1 2-mands-jolle
3 kølbåde.
Det betyder, at vi på klubbasis kan til
byde noget for alle. Der skal dog ikke
herske tvivl om, at vi skal have nogle
flere 2-mands-joller.
Vi har 4 følgebåde i afdelingen.
Aktive sejlere og aktivitetstimer
Med hensyn til de unge, så er der stille
og roligt gennem sæsonen dukket nye
interesserede op. Der er 2 udmeldte,
men flere den anden vej.
Vi har haft 31 unge gennem afdelin
gen, og lidt over halvdelen af disse
kommer næsten hver gang. Det har gi
vet ca. 4.900 aktivitetstimer på land og
til vands. Temmelig mange timer for
en afdeling, hvor der gennem sæsonen
kun har været 7 personer til at vareta
ge tingene for de unge. Der har dog i
år været stor hjælp fra forældre på
land.
Af de 4.900 timer står vores ynglin
gesejlere alene i kapsejlads for 2.800 ti
mer til stævner i Danmark og Europa.
Afdelingen har undervejs i sæsonen
afprøvet en 2-mands-jolle. Den har

gennem mere end et halvt år været ud
lånt af Børresen i Vejle. Denne jolle har
været ude og sejle hver sejlaften, og
undertegnede har i enighed med vore
instruktører købt den til afdelingen, til
en pris af 40.000 kr.
Udover den har jeg indgået aftale med
et SSF-medlem om køb af hans meget
velholdte Laserjolle med sejl og alt, så
nu har vi 3 Laserjoller i afdelingen.
Laserjollen er, som nogen nok ved,
olympisk både for herrer og damer,
dog med forskellige master og sejl. Vi
håber at få råd til indkøb af 2 stk. radi
almaster og sejl i det nye år.
Ris til dansk sejlunion
'Sejl noget andet' var titlen på vores
Pinsearrangement. Da det blev organi
seret bakkede unionen op omkring
det. De reklamerede også for det i
Sejlerbladet, og lovede, at vi kunne
låne forskellige jolletyper og instruk
tører til joller og surf. De ville også mø
de op, og alle der stod bag det:
Lynetten, Bornholm og SSF glædede
sig til støtten fra unionen.
I dagene op til arrangementet ringede
undertegnede unionen op med hen
blik på det lovede, og som vi havde
frygtet i klubberne, svigtede unionen
igen: ingen joller eller noget som helst
fra den union, der havde slået det stort
op i bladet.
Her havde været en gylden mulighed
for at promovere ungdomssejlsporten
for de unge i København og omegn og
for unionen; undertegnede fik endda
TV2 Lorry til at møde op.
Dette er et punkt som undertegnede
som repræsentant for Østersøkred
sens ungdom vil tage op med DS på et
senere tidspunkt, tvivl ikke på det.
Pinsearrangement
Det skal nu ikke tage glæden fra os, for
det blev en forrygende weekend i sel
skab med de andre klubber fra
Bornholm, Søværnet og Lynetten,
samt ikke mindst et par instruktører
fra Kastrup Sejlklubs Hobieafdeling.
Alt i alt havde vi ca. 50 unger på van
det gennem weekenden, men det vig
tigste var, at vi hyggede os.
Det lykkedes altså for første gang i
mange år at lave noget, hvor mere end

2 klubber fra Østersøkredsen deltog.
Nu mangler vi bare at få nogle flere af
vore tætte naboklubber til at møde op
med deres unge.
Et andet arrangement som underteg
nede var med i, var udlån af vores
klubhus til Hellerups optiafdeling.
Den afdeling havde en rigtig god
weekend hos os og har allerede spurgt
om de må komme igen næste år.
Spørgsmålet er, om vi ikke skal invite
re dem med til Pinse næste år, så de
også får mulighed for at prøve noget
andet end optier og sejle et nyt sted.
For pinsearrangementet er kommet for
at blive. Det sker i et samarbejde mel
lem Østersøkredsens klubber og med
eventuelle inviterede klubber. Vi har
pladsen, farvandet og sidst men ikke
mindst, mulighederne for at gøre det.
Fremtiden
Ja, hvad skal den bringe? Vi har nu
nogle unge sejlere, der gerne vil ud og
sejle kapsejlads, så det skal vi i gang
med. Vi får uden tvivl flere unge ind i
afdelingen, dermed også mere aktivi
tet.
Vi skal have inddraget forældrene me
re i aktiviteterne, og vi skal have flere
instruktører.
Afdelingen skal have computere i
klublokalet, logbogen skal være elek
tronisk, det kunne være godt at få
hjemmesiden helt frem i skoene, såle
des at ungerne hjemmefra kan booke
sig ind på træning, eller se, om der er
træning samt eventuelt melde afbud
elektronisk. Det er blot nogle af de til
tag, der skal udvikles.
Udover det skal vi også have nye sejl
til mange af jollerne, og også nogle fle
re joller.
Sejldagene er i år blevet udvidet til 2
ugentlige dage, fremover bliver der
måske brug for flere.
Vi skal have sat gang i vores diplom
sejlads. Det skal i gang fra foråret og
vil vise ungerne, hvor langt de er kom
met i deres sejluddannelse.
Vinterundervisning
Denne vil foregå hver mandag fra 1730
til 19.30 og vil indeholde søfartsregler,
knobundervisning, navigationsaften
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med Poul hvis det er muligt. Muligvis
en tur på weekend sammen med
Lynetten til en lejrskole, en svømme
halstur og sidst men ikke mindst is
tandsættelse af vore joller, både, følge
både og sejl samt andet grej.
Joller og kajakker
Vi startede godt ud i år med et møde
med nogle af kajaksejlerne. Siden blev
min tid knap og min focus blev lagt på
ungdomsafdelingen. Dette er en klar
fejl fra min side, da jeg havde lovet ka
jakroerne, at der skulle gøres noget i
år.
Derfor bliver der nu indkaldt til møde
for joller og kajakker for at uddelegere
ansvaret til dem. De skal have flyttet
kajakkerne og lavet stativer samt have
mulighed for at bruge det røde ung
domshus fra sæsonstart 2007. Mødet
vil blive afholdt i fællesskab med le
derne af DMU.
DMU
Samarbejdet med Det maritime
Ungdomshus er i år blevet udvidet til
at omhandle al deres og al vores grej.
Det har været helt forrygende og vil
fremover ikke blive mindre, tværti
mod: vi har store planer for de kom
mende år. Det handler om mange ting,
og det er alt sammen noget, jeg vil
vende tilbage til. Jeg kan sige, at det
under ingen omstændigheder kom
mer SSF til skade; tværtimod vil det
blive en kæmpe gevinst, hvis det står
til undertegnede.
Tak
Der er mange at takke for hjælpen det
forløbne år; medlemmerne og bestyrel
sen for at bakke op omkring afdelin
gen; de medlemmer der lige kommer
med en positiv bemærkning omkring
os; de ansatte i DMU Erik, Frank, Poul,
Dan og Jannick der altid er positive og
hjælpsomme; igen i år Lars
Schaldemose for hjælp med ynglinge
ne; Martin Bryden-feldt, Claes Bohn
Willeberg, Sune Methmann, Morten
Grønning, Kristian Schaldemose og
Marc Wain Pedersen som hjælpere og
instruktører i afdelingen; og selvfølge
lig de forældre, der giver en hånd
med, hvad enten det er for at lave mad
til ungerne eller rigge til eller af.
Kapsejlads
YD 24 med Marc Wain Pedersen,
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Direktøren fra Torn2 rederierne og drengene fra SSF ved præmieoverrækkelsen for u 23 grandprix

Morten Grønning og Kristian
Schaldemose har igen i år imponeret
hele vejen rundt. De sluttede foråret af
med at vinde ranglisten for udtagelse
til VM 2006; derefter blev det til en fan
tastisk flot 12. plads ved VM i
Frankrig, en 4. plads ved EM i Sverige,
en 5. plads ved NM og endelig vindere
af U23 Grandprix'et for andet år i
træk, med præmieoverrækkelse i fre
dags hos Torm Rederierne; en foreløbelig 1. plads på ranglisten til udta
gelse til VM 2007 i Holland samt det
eneste tilbageslag: en 6. plads ved DM
på Furesøen.
Jeg ved godt, at de ikke er tilfredse, det
skal de heller ikke være, det er rart at
have noget at stræbe efter i det nye år.

Drengene går dog med overvejelser
om de skal fortsætte i klassen. Det
skyldes, at de ikke mener at deres
gamle båd Ginger kan følge med de
nye både. Ved VM og de hollandske
mesterskaber var alle de foranliggende
både af den nye olympiske type.
Det betyder, at undertegnede har lovet
at hjælpe dem med at rejse penge til en
ny Yngling til ca. 210.000 kr. Så sidder
der nogen, der skulle have lyst til at
sponsere, så er i hjertelig velkommen!
Målet er top 10 i 2007 samt top 5 i 2008
i Skovshoved, Danmark.
Hjertelig tillykke til jer og kæmpemæs
sig tak fra mig for hjælpen i ungdom
safdelingen: i er altid til at regne med.

LU
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

Havneudvalget
Pladsen:

Medlemsdata:

Både og grej skal være tydeligt mærket med medlems
nummer.
Henligger der klodser, bådstativer eller andet grej uden
tydelig medlemsnummer, vil det blive fjernet.

Kontroller venligst om alle oplysninger på efterårsopkrævningen er korrekte.
Eventuelle rettelser kan ske direkte til kassereren, pr.
mail eller på en seddel i postkassen på kontoret.
Det er vigtigt foreningen har de rigtige oplysninger om
navn, adresse og tlf.nr. med mere, hvis vi skal have en
mulighed for at kontakte dig, f.eks. hvis der er problemer
med båden

Jollevogne:
Den lukkede jollepladsen ved siden af hovedindgangen
er beregnet til
bådtrailere med både på, for medlemmer uden fast plads
i havnen. Hvis båden sætte i vandet i længere tid, skal
traileren sættes på det åbne område.
Alle både og trailere som står på havnens område, skal
have synligt årsmærke.
Alle både og trailere, der ikke opfylder ovennævnte se
nest 1. januar 2007 vil blive fjernet af havneudvalget.

Affald
Container og affaldsstativer på pladsen.
Oprydning på jeres landplads:
Når du nu har fået din båd på land, skal du kikke ned
under båden og rundt om den. Ser du gi. malerdåser, gi.
presenninger eller andet affald, skal dette fjernes og sor
teres i de rette containere.
Hvis dette ikke sker inden for kort tid og uden yderlige
varsler, vil vi for din regning få fjernet affaldet.

Elinstallationer.
Sørg altid for, at din landstrøm lovligt.
Husk at alle stik og ledninger skal være godkendt til ud
vendigt brug.
Har du husket at fået opsat en måler, hvis du har fast
strøm i dit skur eller du er i gang med en ombygning i et
opsat telt, hvor forbruget af strøm er mere en blot brugen
af boremaskine, slibemaskiner mv.

Motorrum.
Vi har følgende motorer, som vi ikke ved hvem ejer dem.
Der er hverken navn eller medlemsnummer på.

Haveaffald: (kun fra SSF's område)
Haveaffald skal deponeres i den sydlige ende af p-pladsen, ikke i containere eller andre steder.
Dagrenovation må kun komme i
den container ved havnekontoret,
og i de affaldsstativer der er mær
ket med denne mærkning.

Dagrenovations
lignende affald

Hvis ejerne ikke melder sig inden 1. januar 2007, vil de
blive fjernet uden yderlig varsel.

Bådprojekter
Det er dyrt at komme af med affaldet
Det er meget dyrt at komme af med affald, der er sorte
ret til de forkerte containere - fordi renovationsselska
bet tømmer containeren med forkert affald og sorterer
affaldet rigtigt - på vores regning - og det koster en bø
de på mindst kr. 500,- pr. container.
Hvis det er muligt at opspore den person, der sorterer af
faldet forkert, vil bøden blive videre sendt.
Vi oplever ofte, at affaldet i containerne mere ligner af
fald fra private hjem, og ikke er typisk havneaffald.
Husk at containerne kun er til affald der bliver skabt på
havnen.

Hjælp os med at spare på udgifterne, det er
med til at holde kontingentet nede.

Har du en båd, hvor du er i gang med en større renove
ring/ ombygning, der vil tage længere tid end normal
vedligeholdelse, vil vi i havneudvalget gerne have at du
kontakter os en torsdag aften i kontortiden.
Her vil det blive aftalt hvornår projektet skal være fær
digt, og der vil normalt også blive opkrævet et deposi
tum, som skal bruges til bortskaffelse af båden, hvis afta
len ikke overholdes.

Jolleskure:
Der er lige for tiden ledige jolleskure.
Ansøgninger er i mellemgangen, eller henvendelse på
kontoret torsdage.

Med venlig hilsen
Havneudvalget
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Ansøgning om havneplads i 2007
%

Medlemsnr.

Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts

Indmeldt

Bådnavn _
Bådtype _

Navn
Skriv venligst med blokbogstaver

Bredde

Adresse
Længde—
Postnr.

Telefon

Bytteplads fra nuværende pladsnr.

Dybgang.

til plads nr.

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

bestyrelsesmøde
mandag den 30. oktober 2006
Afbud fra: Flemming og Kim
Forløbet af gårsdagens generalfor
samling blev kort kommenteret:
Det gik jo fint med en god stemning.
Fra debatten bliver der et par ting
bestyrelsen skal drøfte nærmere.
Ændringsforslaget til vedtægternes §
4, der blev godkendt, skal præciseres
i referatet (og nu her), at er der flere
forslagsstillere, er det nok, at én af
disse er til stede, og kan motivere
det.
Forslaget om en Præsentationsdag
for nye medlemmer blev indgående
drøftet, for at finde det rigtige tids
punkt. Det vil formentlig blive en
fast aktivitet fremover og vil sand
synligvis blive afholdt 2 gange om
året, tæt på henholdsvis Stander
hejsning og Afriggerdag. Hanne bli
ver ankermand på arrangementet,
men en række personer vil blive ind
draget for at levere indlæg, bl.a. Jens
Green samt formand og udvalgsfor
mænd. Første gang blev fastlagt til
tirsdag den 17. april 2007 - og det
bliver i øvrigt en medlemsaften, idet
alle medlemmer vil være velkom
men.
Spørgsmålet om den tomme havne
plads vil blive søgt løst, ved at hav
neudvalget tager en snak med den
pågældende, der også har fast plads
i en anden havn, for at finde en min
delig løsning. Enighed om, at det ik
ke kan forsvares moralsk, at en
plads er tom hele sæsonen, selv om
man ikke har pligt til at benytte den
tildelte plads.
Der er måske ikke blot tale om et en
keltstående tilfælde: en række både
med fast plads i havnen flytter nord
på hele sommeren. En vedtægtsæn
dring kan derfor komme på tale,
men i første omgang skal havneud
valget have styr på opgaven og dens
omfang.
I tilknytning hertil skal havneudval
get analysere spørgsmålet om
RØD/GRØN-skiltning på alle hav
nens pladser og komme med forslag
til en løsning. Bør være klar til kom

mende sæson.
Forslaget om et sjak, der går i gang
med at forskønne skurene, er der al
lerede taget hånd om, idet der er
fundet en sjakbajs og et hold er ved
at blive samlet.
Johnny mindede om at DS-turbøjen
uden for havnen, som SSF hidtil har
lagt ud og vedligeholdt, ikke har
været på plads og i orden i sommer,
på grund af arbejdet med den nye
Prøvestenshavn. Faktisk er der/bli
ver der ikke rigtig plads til den læn
gere. Enighed om at afmelde bøjen
hos DS. Som mulige alternativer, er
der en række eksisterende bøjer, der
kan fortøjes til.
I anden sammenhæng blev nævnt, at
den Hvidbog, der engang blev påbe
gyndt, indeholdende hvad plejer vi
at gøre'-sammenhænge, desværre er
noget forsømt.
Punkt 1. Protokol:
intet.
Punkt 2. Beretning:
Der afholdes kredsmøde i DS den
14/11 i SSF's lokaler. Tonny deltager
som bestyrelsesmedlem, herudover
formand, skolechef, kapsejladsfor
mand og sekretær (som referent).
Formand og kasserer har deltaget i
møde i Roskilde Sejlklub, arrangeret
af DS. Det drejede sig om et nyud
viklet edb-system indeholdende
regnskabsmodul og medlemskarto
tek, kaldet 'Foreningspakken\
SSF's nuværende system er ca. 20 år
gammelt, og selv om det er 'renove
ret' et par gange, trænger det til for
nyelse. Pakken der blev præsenteret
koster kr. 1.500 pr. år at lease. Det er
ikke udviklet specielt til sejlklubber,
kassereren overvejer nu sagen, og er
meget interesseret. Resultatet vil bli
ve forelagt bestyrelsen inden videre
foretages.
Der blev også præsenteret et moder
ne CMS-system til klubbernes hjem
meside. Mette orienteres herom.
Status og holdningen til Prøvestens-

havnen fremgik af gårsdagens beret
ning på generalforsamlingen. Ib øn
skede at høre om der var reaktioner
herpå.
Mht. ungdomsarbejdet kunne Tonny
oplyse, at udviklingen henimod et
samarbejde var kommet langt læn
gere end beskrevet - med deltagelse
fra DMU. Uanset om der etableres
en ungdomsafdeling derude eller ej,
vil der være behov for samarbejde,
derfor kan vi lige så godt gå ind i det
nu, og være med til at præge udvik
lingen. Det er dog vigtigt at være op
mærksom på, at Prøvestenshavnen
ønskes indrettet, så der er tilbud fra
alle sportsgrene, der benytter vandet
- men også, at alle brugere skal være
organiseret i/medlem af registrere
de klubber under Dansk Idrætsfor
bund med tilhørende underafdelin
ger, herunder bl.a. DS.
Der er i øvrigt en interessant forskel
her. Det er Københavns Havn, der er
ejer af området og derfor bliver ud
lejer af Prøvestenshavnen, medens
SSF - som den eneste sejlklub i regio
nen har Københavns kommune som
udlejer.
Der deltog 18 både i sæsonens af
sluttende havnerundfart, lørdag den
28/10.
Punkt 3. Havn og plads:
Et morgenmøde med havnesjakket
vil blive afholdt snarest.
Ny blanket til ansøgning om havne
plads er på vej.
Johnny refererede fra møde med DS
om projekt 'Danske Bådejere'. Der
bliver bl.a. tale om en 'fordelsklub',
hvor tilmeldte kan købe varer med
rabat via internet. En mappe med di
verse præsentationer af projektet lig
ger fremme i bestyrelseslokalet. Der
kommer materiale til klubbladene til
yderligere information om projektet.
Det er et klart delmål at promovere
DS i sejlernes bevidsthed.
Punkt 4. Klubhus:
Kloak under køkkenet er forsøgt fo
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tograferet, for at finde årsag til pro
blemerne. Kunne ikke gennemføres,
da optager ikke kunne komme igen
nem på grund af et knækket rør. Der
blev konstateret bagfald. Derfor
overvejes det nu, at forny hele af
løbssystemet under køkkenet i janu
ar 2007, når klubhuset er lukket.
Drøftet. Kan man nå det? Enighed
om, at selv om en forsinkelse skulle
indtræffe, er den at foretrække i ja
nuar/februar, frem for en lukning i
sæsonen (efter evt. sammenbrud).
Igangsættes hurtigst muligt efter
lukning 24/12.
Der er også behov for ny gulvbelæg
ning, da nuværende er meget glat.
Ib har afholdt møde med Henrik
elektriker for at få styr på omfang og
pris på leverance af komfurer mv.,
renovering af elinstallationer i klub
huset og ny strømtavle med jording.
Tilbud og overslag er på vej, så der
kommer overblik over omfanget.
Der bliver brug for at igangsætte det
meget arbejde straks klubhuset luk
ker til jul, så hele perioden udnyttes.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Afriggergildet forløb til alles til
fredshed og musikken er derfor ble
vet bestilt til næste års gilde.
Annonce om klubbens juletræsfest
og julefrokost kommer i bladets no
vembernummeret .
Der er modtaget henvendelse fra
Amager Jazzklub om arrangement.
Forsøges indpasset lørdag d. 9/6 i
forbindelse med Familiesejladsen
10/6. Jazz-orkesteret fra sidste år er
engageret.
Til standerhejsning 2007, lørdag d.
5/5, er engageret samme skotske
musiker som i år.
En aftale om indslag til Skt. Hans er
på plads.
Årets julefrokost afholdes d. 2/12,
gerne igen med Disco-musik.
Forårets generalforsamling afholdes
søndag den 25/3.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Til afriggerfesten var mange elever
og instruktører mødt op, alle more
de sig, god mad, god musik og god
stemning.
Spækhuggeren 'Banditten' deltog i
Havnerundfarten, men der havde
været plads til flere elever. I øvrigt
deltog et par tidligere elever, og det
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var dejligt at se dem igen.
Klubbens 2 Spækhuggere bliver ta
get på land 31/10 (Øveballen er alle
rede taget op).
Så bliver skolens bådtelt lukket. En
stor tak skal lyde til alle, der har
hjulpet til på Sejlerskolen i denne
sæson. Næste sæson starter med instruktørmøde fredag den 2/3 og elevmøde lørdag formiddag den 31/3.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Sejladserne fortsætter på søndage,
sammen med Lynetten - så længe
vandtemperaturen gør det forsvar
ligt (våd- og tørdragt benyttes).
Der afholdes juleafslutning med fo
rældre mandag d. 11/12, kl 18-21.
Det undersøges lige nu om
Ynglingenes vinter træning kan flyt
tes til SSF fra Furesøen og Skovsho
ved.
Der afholdes bestyrelsesmøde og ge
neralforsamling i Dansk Ynglinge
klub d. 5/11 og Ungdomslederse
minar 17-18/11 i Kalø Vig med del
tagelse af kredsrepræsentanter fra
hele landet.
Vinterundervisningen starter 5/11.
I begyndelsen af det nye år afvikles
en Opstarttur (weekend i spejder
hytte el. lign.) med deltagelse fra
Lynetten, SSF og Bornholm (Rønne).
DMU's bestyrelse holder møde om
få dage.
Punkt 8. Kapsejlads:
Udvalget afvikler inden jul et møde,
hvor der gøres status mht. de res
sourcer, man råder over, og afdelin
gens planer. Der er behov for 20-30
yngre kræfter for igen at få gang i
kapsejladsaktiviteterne. Der skal
bruges minimalt 10-12 til et stævne,
men der er behov for afløsning, når
ikke alle kan alle dage.
Bureaupigerne og en række ældre
medlemmer er parat til at medvirke.
På kommende møde i Dansk Yng
linge Klub bringes forslag frem om
afvikling af et Ynglinge-stævne i fo
råret 2007 i SSF. Der søges også kon
takt til IF'erne, Spækhugger- og
Luffeklubben med tilbud om afvik
ling af stævne i 2007.
Der er fundet 3 gule trekantmærker
til kapsejlads, de blev tilbudt ung
domsafdelingen. OK. Endvidere for
beredes en klubaften om kapsejlads,
gastebørs mv. Annonceres i bladet.

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
intet
Punkt 10. Bladet:
Ib efterlyste årsagen til at en lille fejl
i referatet ikke var blevet rettet in
den trykning. Forløbet gennemgået.
Fremover vil en fodnote i referatet
oplyse om dets status. Først når der i
fodnoten står, at det er godkendt,
må det trykkes.
Annonce fra Tina med invitation til
klubhuslukning 23/12 trykkes i bladet.
Punkt 11. Eventuelt:
Spørgsmålet om træfældningen blev
rejst efter forløbet af gårsdagens ge
neralforsamling. Drøftet igen. Det er
kun ud for parkeringspladsen, der
bliver fældet, og da den frilægning
der bliver resultatet, vil forbedre
overvågning af P-pladsen, blev pla
nen accepteret.
På generalforsamlingen havde et
hædersmedlem henvendt sig og op
lyst, at han aldrig fik sit hæderstegn.
Det sker nu, når flere er fremstillet.
Det viser sig desuden, at SSF har
haft en 70-års jubilar, der ikke er ble
vet hædret (indmeldt 1/8 1935!). Ib
har bestilt 70-års nål.
Thomas oplyste, at et medlem efter
generalforsamlingen havde hen
vendt sig, og oplyst, at han i sit skur
havde alt grej til båden MORA
(Waarschip), der i vinter vil blive
gjort klar til brug for kommende
Sejleref terskole.
Mødet slut kl. 2115
Næste ordinære møde afholdes den
27. november 06, kl. 1830.
Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent

» God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland
• Gratis flyttekasser udbringe«
• Møbelopbevaring
• Pensionist rabat
• Gratis skriftligt tilbud gives
• Vi flytter alle ugens 7 dage
• Alt fuldt forsikret
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Seniorerne

Onsdag den 6. september tog 36 seniorer på skovtur til
noget som hed Kutskehuset . Bestemmelsesstedet var til
rettelagt og det var ved Skjoldnæsholm. En gammel og
meget hyggelig kro hvor der blev serveret så meget mad
at ingen kunne få kaffe og kage ned. Vi kørte i stedet til
SSF og fik derefter kaffen i vores samlingssted på Nordre
mole. Ca. kl. 20 var alle trætte efter en lang dag, som hav
de været meget fint tilrettelagt af Michael Ronild.

Søndag den 8. oktober var vi 22 medlemmer af seniorer
ne, som mødte op i Ingerslevsgade kl. 545 (midt om nat
ten) og kl. 6 startede så en 5 dages tur til Polen.
Kl. 1430 ankom vi til Stettin og fik så kort til vores værel
ser. Alle boede på 6 etage og værelserne var det rene luk
sus ud over alle grænser. Ingen vinduer kunne åbnes,
men der var airkondition, som enkelte ikke kunne tåle,
men klarede det alligevel.
i 5 dage fik vi det store morgenbord med mad på ta1 selv
bord. Der var alt hvad hjertet og maven kunne klare.
Aftensmad skulle vi selv sørge for og forskellige steder
blev besøgt. Den første aften var der stor Polsk aften på
hotellet, med et stort udvalg af mange retter og desserter
og øl ad libitum, samt en musiker, som spillede på el-har
monika, alt kostede 59 Slotti.
Dagene gik med ture til et marked, hvor nogle købte sko
og tøj.
Nogle af os be
søgte et udsigts
tårn i nærheden af
hotellet, 22 etager
oppe oplevede vi
en fantastisk flot
udsigt over områ
det, så flot at det
måtte prøves me
re end en gang.
En af dagene var der arrangeret sejltur på floden Oder.
Det var en skøn sejltur op ad floden med udsigt til kønne
områder med et rigt fugleliv hele vejen langs flodbred
den, dog var der ingen krokodiller. På turen blev der til
stor moro for del
tagerne serveret
en fin middag be
stående af 2 pøl
ser med brød og
et lille plastic
bæger med cham
pagne.
Sidste aften gik vi
i samlet trop til

restauranten, hvor vi skulle spise aftensmad.
Efter en kort forhandling om prisen, der ikke var den
samme som den, der blev aftalt om formiddagen, fik vi
endelig serveret en god tre retters menu.

Der blev på hotellet grinet meget, da en af deltagerne
kom til at dreje forkert på en knap på tv'et, der kom nem
lig pornofilm på skærmen, det blev dog hurtigt rettet
uden at nogen fik ostemaden galt i halsen. Det blev dog
en dyr affære, idet der dagen efter skulle falde et beløb
for de få sekunders film.

Torsdag den 22. oktober var det hjemrejsedag.
Formiddagen gik med forskellige indkøb og kl. 1430 star
tede hjemturen, som var laaang til Rostoc og derefter fær
gen til Gedser, som dog ikke gyngede som på udturen.
Kl. 2230 var vi igen i Ingerslevsgade med den traditionelle
afskedstagen og farveller. Der var run på taxaerne, men
alle kom vist hjem i god behold.
En god tur var slut, og tak til Ronild for den fine tilrette
læggelse.
På seniorernes vegne
Medl. 483 Vilna
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Elever, der mødte op for at modtage duelighedsbeviser og deltage i festlighederne

Sejlerskolen

Sejlerskolens afslutning fredag
den 6. oktober, var en meget hyg
gelig aften. Censor Lasse og in
struktørerne ønskede alle tillykke,
dueligheds beviserne og SSF's di
plomer blev behørigt afleveret af
instruktørerne.
Afriggerfesten forløb fint, der var
mange elever og instruktører ved
skolebordene, god mad, god mu
sik, god stemning.
Banditten deltog i havnerundfar
ten sammen med 18 andre både.
Tidligere elever mødte op, og det
var dejligt, men der var plads til
mange flere deltagere på skolebådene.
Tirsdag den 31. oktober kommer
spækhuggerne på land og kørt
ind i teltet, så lukker vi gavlen til
igen.
Den 31. marts 2007 er vi klar til at
modtage nye og anden års elever,
mere herom i februar og marts
bladet.
En stor tak til alle der hjælper til
på sejlerskolen.
Hilsen Ulla

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Emil Deacon Juhl
Ingolfs Alle 9. 2300 S
Carsten Jørgensen
Ålandsgade 39, 4. tv. 2300 S
Inge Jørgensen
Lyongade 2, 2.tv. 2300 S
Eva Noer Kondrup
Skt. Annæ Gade 49, 4. 1416 K
Kristian Cedervall Lauta,
gensvej 126, 618. 2200 N
Dorthe Lena Malmborg
Øresund Parkvej 6, 4.th. 2300 S
Henry Malmborg
Øresund Parkvej 6, 4.th. 2300 S
Michael Netschajeff
Rosengården 7, Itv. 1174 K
Dennis Drejer Obel
Milanovej 26. 2300 S
Allan Pedersen
Vermlandsgade 79,1. 2300 S
Jan Støvhase
Backersvej 110, 2300 S
Palle Møller Sørensen
Mysundegade 13, l.th. 1668 V
Lars Brun Nielsen
Øster Søgade 104, 4.th. 2100 0

Medlemmer vi desværre er nødt
til at slette.
40
Jens Bach
138
Poul Erik Lauridsen
160
Peter Dinnsen
162
Claus A.B. Steffensen
177
Morten Ærø
248
Bjørn Gamst
286
Jakob Nørgård Jepsen
339
Flemming Rasmussen
381
Rune Kirkeby
402
Kristian Rune Andersen
431
Flemming Rose
518
Hannah Skydt Jonsson
640
Christian Aaen
674
Jens Heldgaard Pedersen
749
Ernst Andreasen
780
Bent Wernay
820
Kent Brovn Arp
935
Alex Garavano
969
Thomas Nielsen
1001
Christian Levesen
1037
Helle Hylegaard Sørensen
1046
Dan Møller
1079
Thomas Sofienberg
1164
Robin Sørensen
1217
Ann-Britt With
1225
Ib Schultz
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Amagemanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Aktiviteter i SSF i 2006

Sponsorhjørnet

2. december Julefrokost
10. december Børnenes juletræ
yachtværfl & udstyr

www.sundby-sejlforening.dk

Højlunds Flyttefirma
32 59 32 44

QUANTUM
SAIt DESIGN GROUP

Sidste dag i klubhuset
inden bankospillet
er lørdag den 23. december
Tina afslutter året med en
JjJle hyggelig eftermiddag
or børn og voksne med
glog og æbleskiver
mellem kl. 14 -17

MURERFIRMA A/5
ÅO

AUS OLSEN s effl.

Til Sundby Sejlforening

Restaurationens åbningstider hele året

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Jan Feb-mar April Maj-aug Sept
L Lukket 9-20
9-22
9-20
u
9-18
9-22
9-20
9-20
9-18
9-20
9-22
9-20
k
k
9-21
9-21
9-22
9-21
e
9-19
9-21
9-22
9-21
9-19
9-21
9-22
t
9-21
9-19
9-20
9-22
9-20
-

Okt
Nov
Dec
Lukket Lukket 9-18
9-20
9-18
9-18
9-20
9-18
9-18
9-21
9-21
9-21
9-20
9-19
9-20
9-21
9-19
9-20
9-20
9-19
9-19

Tak for den smukke
blomsterkrans
I sendte ved den sidste
højtidelighed for vores far.
Vi syntes selv det var en smuk
afslutning på et langt godt
og aktivt liv.
Vores far blev 81 år.
Vi ved at de mange år i
Sundby Sejlforening
betød meget for ham.
Med venlig hilsen
Mia og Gerd
Ejner H. Hansens døtre.
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej15
DK 2300 København S

•^D post)
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Juleafslutning
i ungdomsafdelingen
årets sidste dag hvor vi alle mødes
Det er mandag den 11. december
kl. 18 - 21 det sker i
ungdomshuset
Vi byder velkommen
til medlemmer og forældre.
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Medlemsblad for

Bestyrelsen

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

°g

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.

redaktionen

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 59 41 30

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

en god jul

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Ib Petersen
E-mail

ItÉlEP
32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk

ønsker alle

°g

Sekretær:
J. Thomas Jensen
49 21 85 08
E-mail
j.thomas.jensen@mail.dk

et godt nytår
Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowem 23 33 43 96
E-mail..flemming@vonwowern.com

Havneudvalg:
Leif Brydenfelt
32 55 36 60
E-mail
brydenfelt@comxnet.dk

Havneudvalg:
Johnny Pileborg
32 95 03 83
E-mail
jpileborg@privat.dk

r
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26 39 38 03

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
31 77 70 36
E-mail
wain.fam@mail.dk

Kapsejladschef:
Mogens Fuglsang

32 58 09 16

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

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

Skoiechef:
Ulla Helium

32 51 39 99
23 74 73 99
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny deadline til bladet er:
sidste mandag i måneden
før udgivelsen

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:
Mette Byriel
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Mette_by@Hotmail.com

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Forsidebilledet:
Friske sejlere fra Old-boys sejlad
sen på vej til et besætningsskift.

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Foto:
Fra www.danknudsen.dk

Nytårs-brunch
for Kajakfolket i Sundby Sejlforening
Kære alle kajakroere og andre med interesse for kajaklivet i Sundby
Sejlforening. Så er det endelig blevet tid til at få arbejdstøjet på.
Vi mødes dog i første omgang over en kop kaffe og lidt brød, for at planlægge
den kommende sæson og for at lære hinanden lidt bedre at kende.

Sælsomt møde på vandet

Kom derfor til Kajak-brunch i det Maritime Ungdomshus.

søndag den 7. januar kl. 9-11.
Tilmelding til Frank på 27 58 77 27, senest torsdag den. 4. januar 2007.
Her er nogle af de ting vi skal drøfte:
• Overdækning:
Hvordan får vi vores kajakker i tørvejr?
• Tyverisikring:
Hvordan tyverisikrer vi vores kajakker?
• Klubhus:
Det gamle ungdomshus skal være vores samlingssted, men
det trænger til en kærlig hånd.
• Bådbro:
Hvordan får vi en ny bro, som er bedre at sætte i vandet fra?
• Kajakliv:
Hvornår skal forårets og sommerens træningsture ligge?
• Undervisning:
Er der behov for teknik-undervisning?

Tour de Gudenå

Glasklar kajak
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Læs her den fulde ordlyd af af
Indenrigs- og Sundhedsminis!
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Den 21. november 2006

Aftale om den fremtidige indsats for røgfri miljøer
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har den 21. november 2006 indgået aftale om
den fremtidige indsats for røgfri miljøer.
Formålet med lovgivningen vil være, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.
Aftalen bygger på tre selvstændige områder, der skal være genstand for regulering:

Arbejdspladser
•
•
•

•
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Der gennemføres en ensartet regulering af hele det danske arbejdsmarked.
Hovedreglen er, at der ikke må ryges indendørs på danske arbejdspladser.
Som første undtagelse vil det være tilladt at ryge i lokaler, der alene tjener som
arbejdsplads for én person. Dette skal foregå på en sådan måde, at andre ikke
ufrivilligt kan blive udsat for passiv rygning.
Som anden undtagelse vil det være tilladt at indrette særlige rygelokaliteter:
o Egentlige rygebokse
o Lokaler med gode udluftningsmuligheder, der i øvrigt ikke tjener som gen
nemgang eller indeholder funktioner (kopimaskiner, lager osv.), som med
arbejderne er nødt til at gøre brug af i deres arbejde.

•

Hovedreglen gælder også for arbejdspladser, der tillige udgør bolig for borgere,
idet borgeren dog selv fastlægger rygepolitikken i "sin egen bolig". Rygning skal
dog ikke være tilladt, mens ansatte opholder sig i boligen.

•

I daginstitutioner, folkeskolen m.v. må der ikke ryges på udendørsarealer, hvor
børnene færdes.

•

Sygehuse, hospitaler og lignende kan i helt specielle tilfælde tillade rygning for
patienter og pårørende under forudsætning af, at andre ikke ufrivilligt kan blive ud
sat for passiv rygning.

•

Arbejdspladser, der tillige udgør bolig for den ansatte:
o Arbejdsplads i hjemmet med ekstern arbejdskraft tilknyttet reguleres via
hovedreglen, hvorefter der ikke må ryges i arbejdslokalerne. Hvis disse tilli
ge tjener private boligformål, må der ikke ryges, når den eksterne arbejds
kraft opholder sig dér.
o I den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer må der i dagplejens
åbningstid ikke ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet
som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

afgfrit miljø ?
n, som den er offentliggjort på
ets hjemmeside "www.im.dk"

I

I

Det offentlige rum
•
•

Kollektive transportmidler:
o Rygning er ikke tilladt.
Det offentlige rum i øvrigt:
o Rygning er ikke tilladt i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.
o Der kan indrettes særlige rygelokaliteter, jf. den almindelige hovedregel.

Serveringssteder
•

•

Hovedreglen er, at der ikke må ryges på indendørs serveringssteder.
o Undtagelse: Der kan indrettes særlige rygelokaliteter, jf. den almindelige
hovedregel.
o Der skal være mulighed for at medbringe drikkevarer i de særlige rygerum.
Små serveringssteder (værtshuse):
o Valgfri rygepolitik
o Små serveringssteder defineres ud fra følgende kriterier:
• 40 m2 serveringsareal, dvs. eksklusiv bar
• Borde og stole på serveringsarealet
• Alkoholbevilling
• Ingen servering af mad.

Sanktioner
•
•
•
•
•

Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelsen af reglerne på arbejdspladser.
Andre steder er det en politimæssig opgave.
Arbejdsgiveren, ejeren, restauratøren og lignende er ansvarlig for, at rygereglerne
overholdes. Overtrædelser straffes med bøde.
Hvis en ansat til trods for henstilling eller advarsel herom alligevel ryger, sanktione
res dette efter de almindelige arbejdsretlige regler.
Hvis andre til trods for henstilling eller advarsel herom alligevel ryger, kan disse
bortvises.

Lovrevision
•

Loven vil skulle revideres i folketingssamlingen 2009-2010, således at eventuelle
nye regler kan sættes i kraft den 1. april 2010, hvor loven har virket i tre år.

Proces
Indenrigs- og sundhedsministeriet vil udarbejde et udkast til lovforslag, som før udsen
delse i høring vil blive drøftet blandt partierne med henblik at sikre, at forslaget er i
overensstemmelse med aftalen. Tilsvarende vil et udkast til lovforslaget blive drøftet
blandt partierne efter høring og forinden fremlæggelse af lovforslaget i Folketinget.
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www.soesport.dk
et besøg værd
Her kan du bl.a. læse:
Er robåde, kajakker, kanoer og andre både under roning omfattet af de internationale søvejsregler som også er dansk
lov ?
SVAR:
Robåde,kanoer, kajakker og andre både under roning betragtes som skibe (både). De der sejler den slags både skal
derfor også rette sig efter alle de regler, der gælder for alle skibe. De skal derfor alle, ligegyldigt hvor de sejler i
Danmark, rette sig efter de internationale søvejsregler, som er dansk lov. Disse regler omtaler ikke robåde specifikt,
men i Søvejsregler, 8. udgave, i kommentarerne til regel 18, side 29 er følgende anført:
"Fartøjer under roning er ikke direkte omtalt i vigereglerne. Grunden hertil er nok, at begrebet "tilfældets særegne
omstændigheder" (se regel 2) for ofte vil spille ind, hvor en robåd møder et andet fartøj. Vigereglernes hovedprincip
er imidlertid, at den stærkere viger for den svagere. Anvendes dette princip på robåde, betyder det, at maskindrevne
skibe og sejlskibe (herunder sejlbrætter)- i overensstemmelse med godt sømandskab, jf. regel 2- skal gå af vejen for
fartøjer under roning. Fartøjer under roning bør dog i egen interesse såvidt muligt holde sig uden for sejlruter og løb,
hvor andre skibe sejler. I forholdet mellem to fartøjer under roning vil det nok være naturligst at anvende reglerne for
maskindrevne skibe."
Det betyder, at alle der færdes på vandet skal kunne søvejsreglerne (plus flere andre ting), og man lærer nu en gang
søvejsregler efter bogen med søvejsreglerne, og ikke kun efter et eller andet website. Søsportens Sikkerhedsråds pjece
"Lov og ret på vandet", kan få tilsendt gratis, hvis man bestiller den på www.soesport.dk Der omtales også forholdet
mellem robåde og andre skibe.
Husk! Manglende kendskab til loven fritager ikke for straf!

Ansøgning om havneplads i 2007
Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts

Medlemsnr.

Indmeldt

Bådnavn.
Bådtype _

Navn
Skriv venligst med blokbogstaver

Bredde

Adresse
Længde—
Postnr.

Telefon

Dybgang

Bytteplads fra nuværende pladsnr.

Hl plads nr.

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

Dato
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Underskrift

%pm og syng sammen meu

(Det er nemCig 25 år siden
tanden om "HopCa" opstod
det fejrer vi med en
sangaften i %fu6Huset.

Torsdag den 15.fe6ruar2007
%om og veer med - vi viC synge nogle af vore
sange - og hå6er I viC hjæCpe.
(Der sføC også synges andre sange - vi sørger for
teisterne 6Civer omdeCt.
Jens Svend6org viC HjceCpe med musitøen
Tina viC sørge for, vi får noget at spise
tiCen meget rimeCig pris.
Vi starter med at spise

1800 og får musi^på ffc
19°o

JCå6er I møder taCrigt op, så vi føn få enfornøjeCig
aften, for 6åde dem der føn synge - og
dem der itøe føn synge.
JfopCapigerne

o

Årets hav
Årets sidste tur blev - som sædvanligt - rundt i Københavns Havn uden m
ster.
Dagen var den sædvanlige, lørdagen før generalforsamlingen, den 28. okt
ber.
Vi mødtes kl. 10 på Søndre Mole og efter en stormfuldt fredag lå Øre-sui
nu nærmest blankt og temperaturen var 13 grader, hvor heldig kan m;
være med alle de lavtryk der kom flyvende.
Der var mødt mange op - store og små - og de store fik først en lille en
halsen (rester fra Mogens kapsej-lads- afd. og Peter Wessel) hvorefter vi ki
gede på det nye kort over Amager, hvor vi fandt ud af hvad vej vi sejle<
igennem havnen, hvor vi skulle spise frokost og hvor eftermiddagskaff«
skulle indtages.
Det var desværre så højvandet, at det kun var ganske få, der havde muli
hed for at gå under broerne på Christianshavn, GI. Strand og Ny-havn.
Vi sejlede derudaf med 16 fartøjer (flot) og yderligere 2 stødte til konvojen
Først sejlede vi rundt i Langelinie-havnen og derefter mod Nyhavns yd«
havn.
På vejen kunne vi konstatere, at der var flådebesøg eller øvelse med diver
fartøjer fra EU lande, at byggeriet af Det Nye Skuespilhus er kommet
langt, at pladsen ved siden af ligner en losseplads, men at det hele nok b
ver pænt engang.
Vi lagde til uden på hinanden ved Nyhavn og formiddagskaffen blev serv
ret med diverse hjemmebag, medens vi vuggede i dønningerne fra de fyld
både fra havnerundfarten, der kom forbi.
Turisterne fik en lille ekstra oplevelse, og der blev taget billeder til man
et udenlandsk fotoalbum (eller computer). Vi fik også besøg af et par sei
orer (Else og Grethe), der lige fik en kop kaffe med, og lille Frederik fan
som sædvanlig noget af lege med. Fantasien fejler ikke noget, selv b
på en øde asfalterede kajplads.
Turen gik videre mod Knippelsbro, nogle prøvede at komme und
broerne ved Nationalbanken, men det var for højvandet, så
fortsatte ud mod Sydhavnen, under den nye bro til
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terundfart \

\

>

Fisketorvet og helt ud mellem Nokken og de nye byggerier, hvor vi
vendte om og mødtes ved det lange bolværk på Islands Brygge, hvor der
var plads nok til alle, og selv om vi sad på en lang række og spiste, tror jeg
alle hyggede sig.
lUde ved Nokken trak gummibåden fra Det Maritime Ungdomshus en
grundstøder fri (ikke en af vores).
Den mindste på turen - lille Esther (festHannes barnebarn) - fik sin finger i
klemme nede i kahytten, da hun skulle skiftes, så det kostede mange tårer
og en tur på skadestuen. Der var heldigvis ikke noget brud på fingeren,
I men flad var den og neglen var blå.
Eftermiddagskaffen (der skal jo ikke springes noget over) blev indtaget i
Chr. Havns kanal ud for den fine bygning, der tidligere var B & W's motorI fabrik. Dette sted er ganske godt for dem, der godt kan lide kager, for her
er de lige i nærheden af Lagkagehuset, og jeg så i hvert fald nogle gode ka|ger ombord på La Gua Gua.
Ombord på Peter Wessel fik vi Birgittes hjemmebagte chokoladekage (dej
lig) og i min høresnegl hørte jeg, at Benjamin også havde bagt chokoladeka
ge, men man skulle have en hammer for at få den ud af formen, men den
^smagte udmærket, når det endeligt lykkedes.
• Klokken var efterhånden blevet så mange, at vi skulle vende næsen hjemo\ ver, og igen kunne vi ikke komme under Torvegade men måtte samme vej
tilbage, hvor vi var kommet ind.
ejeg kan ikke lade være med at tænke på hvordan hele havnefronten og om
rådet omkring Christianskirken så ud da vi startede med at sejle på kanalj rundfart, der er godt nok sket meget.
i
j Alle kom godt tilbage til Sundby efter en god dag, og de fleste med nogle /
>j friske røde kinder.
/
Jeg er sikker på de står klar til næste år, hvor vi håber på lidt lavere /
i vandstand.
/

\

/

Lillian
Billederne er lånt fra www.danknudsen.dk

f
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Familiesejladsen
den 11. juni 2006

Først min "undskyldning" for ikke for længst at have
skrevet beretningen, men bedre sent end aldrig.
Ved skippermødet, som jo altid starter med en lille en
til halsen, fik jeg påmønstret sejlerskoleelev Hanne og
hendes mand Ib samt deres teenagedatter.
Det var helt perfekt vejr til turen, så vi startede med en
tur ud for at se på banen og lære hinanden lidt bedre at
kende.
Det var spændende at se, hvilken stander dommerbå
den ville hejse.
Da resultatet blev kendt drog alle, på nær et enkelt
mandskab, med kurs til bøjen ved svømmeanstalten
ved Kastrup havn, som skulle rundes, hvorefter Nordre
Røse skulle rundes og så hjem til SSF.
Vi kom for sent til starten, men det var jo bare for sjov.
Undervejs forsøgte vi at få ideer, til det vers der skulle
digtes, som var en del af konkurrencen. Vi holdt en pæn
sidsteplads til ca. 100 m fra mållinien, hvor det lykkedes
os at overhale en båd, men sejlede på den gale side af
mærket og måtte runde igen som sidste båd.
Nu fik vi travlt med at komme i havn, rigge af og få styr
på verset, som skulle digtes, inden vi kunne deltage i
spisningen på Søndre mole med de andre deltagere.
Vejret var pragtfuldt og stemningen høj.
Inden præmieuddelingen skulle alle mandskaberne stå
frem og synge deres vers (vi har mange poeter iblandt
os) Vinderne af sangkonkurrencen blev mandskabet fra
Trio med, som jeg husker den:
Vi er dem de andre ikke må lege med,
vi er det dårlige selskab.
Vi har en stærk hang til spirihis
og en endnu større tørst,
men når vi sejler kapsejlads,
så kommer vi sgu først.

Der var mange fine præmier og mit mandskab fik kva
jebajerne.
Det var helt igennem en hyggelig dag med godt sam
vær og helt uden stress.
Villy/Tally-Ho

Billederne er hentet fra
www.danknudsen.dk
Der kan ses mange flere billeder på hjemmesiden.
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SRC kursus
Da vi i kredsen ikke er i stand til at tilbyde SRC kursus, vil vi i stedet henvise til AOF Amager
som kan tilbyde følgende:
SRC-certifikat
VHF-radioanlæg (SRC) udgør en væsentlig del af sikkerheden til søs og der kræves et certifikat for oprettelse og be
nyttelse af en VHF-radiostation. De gældende betingelser for anvendelse af radioanlæg om bord i skibe kan læses på
IT- og Telestyrelsens hjemmeside WWW.itst.dk.
Kurset omfatter det er IT- og Telestyrelsen godkendte pensum. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve (multiple-choise), som afholdes af Søfartsstyrelsen, som efter bestået prøve udsteder SRC-certifikat.
Et pasfoto skal medbringes på første kursusaften.
Varighed:
7 gange 3 lektioner, inkl. et besøg ved UNI-SAFE, Electronics A/S.
Undervisningen er på Dragør Skole, mandage kl. 1915.
Mødedatoer 2., 10., 16., 23. og 30. april, 7. og 14. maj. Prøve onsdag den 16. maj 2007.
Pris kr. 960,- incl. 380,- for lærebøger. Hertil kommer et prøvegebyr på kr. 525,-.
Tilmelding kursus nr. 9556, AOF Amager, Tårnby Torv 5, 2770 Kastrup, tlf. 21511495.
Med sejlerhilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. november 2006
Afbud fra: Kim
Det blev besluttet, at sekretæren
fremover sender referatet som rød
post til de medlemmer, der ikke har
mail-adresse. Dermed vil alle have
mulighed for en korrektion inden
trykning.
Punkt 1. Protokol:
Der er modtaget en klage fra et med
lem, vedr. klubhusreglementets § 9:
Pejsestuen er røgfrit område, undta
gen ved udlejning til private arran
gementer (som vedtaget på Gf.
marts 2005).
En søndag er Pejsestuen fyldt op af
gæster og medlemmer, der har fået
tilladelse til at ryge, fordi den store
sal er udlejet til privat arrangement,
og et bord med 16 gæster ligeledes
udlejet i Pejsestuen. Er rygning til
ladt i Pejsestuen i denne situation?
Skriftligt svar udbedes. Drøftet bl.a. i
lyset af regeringens nye rygepolitik.
Formanden har sendt forespørgsel
il folketingets sekretariat: Om det
lye forbud også omhandler restauanter, hvor der kun er adgang for
medlemmer? Hvem skal håndhæve
t forbud?
'a store sal kun er udlejet til private
3 gange om året, er det nærliggen; at tillade rygning i Pejsestuen i
•nne situation, men da reglemetet
ke tillader det, er der desværre
et en fejl.
rmentlig vil de nye regler inde
re rygeforbud i hele klubhuset.
ikt 2. Beretning:
akken under køkkenet er stadig
?kt, selv om den blev repareret
te år. Ib har haft møde med enrenøren, der stod for reparatioog det tegner til forlig. Ib har
iden skrevet til forsikringsselet for ad den vej, at få dækning
caderne. En taksator er bestilt,
entreprenøren er forsikret. Den
mester, der skal udføre reparai deltager i besigtigelsen,
eparationen henvises til Pkt. 4

Klubhus.
Under stormfloden d. 1. - 2. novem
ber, hvor vandet steg til 130 cm over
daglig vande, kom den nye el-instal
lation med HFI-relæer på Sdr. Mole
under vand med kortslutning til føl
ge. Vi har brandforsikret forenin
gens klubhus, bygninger og skure,
men ikke molerne, så skaden på re
læerne som kostede kr. 60.000 for IV2
år siden, er for egen regning (kan ik
ke refunderes via statens stormråd).
Dette er dog ønsket skriftligt bekræf
tet af Codan. Der er desuden over
gang i jordkablet til lysmaster på
Sdr. Mole, så vi har planer om i ste
det at opsætte lysarmaturer magen
til dem på midterbroen.
Installationen bliver d e r v e d h æ v e t V2
meter. Relæer som ikke er "brændt
af" kan genbruges på Ndr. Mole.
Lysmaster fra hovedport til klubhus
er repareret i dag ved brug af lift.
Efter aftale med kassereren opretter
formanden en "Digital Signatur", så
vi kan se egne interne oplysninger
hos Stat og Kommune, og samtidig
få en sikker online forbindelse til
myndighederne.
Formanden har sammen med kasse
reren vurderet, at det af DIF/DS til
budte edb-program "Foreningspakken" ikke opfylder vore ønsker og
krav. Det er udformet mere generelt
til idrætsklubber. Ting som pladsleje
og skurleje findes ikke. Vi ønsker et
skærmbillede baseret på medlemsnr., hvor det fremgår, om et medlem
har båd mv. Der søges derfor oplys
ninger om et system fra ingeniørfir
maet COWI v MapMarina", som er
ret nyt og udviklet til Dragør og
Nyborg havne mfl.
Nuværende system er tungt at arbej
de med, og selv om det er blevet op
dateret nogle gange, kommer der ik
ke en ny version. Ingen andre vil
kunne finde ud af at bruge det.
Der er behov for et udspil fra spon
sorudvalget, idet formanden netop
har ansøgt om tilskud til ungdom
safdelingen fra Amagerbankens

Jubilæumslegat. Da udvalget ikke er
kommet i gang med mere generelle
betragtninger, men har arbejdet kon
kret på støtte til bl.a. Ungdomsafde
lingen, blev det besluttet hurtigt at
samle vor viden om frister for
ansøgning mv. i klubbens Hvidbog.
Poul vil fremdrage og genoptage
denne. Som alternativ og/eller sup
plement hertil, blev foreslået et per
manent udvalg, som uafhængigt af
bestyrelsen gik ind i arbejdet med at
sikre sponsoraftaler og en sponsor
politik, på tværs af udvalgene.
Forslag til deltagere er mere end vel
kommen. Der vil blive forsøgt arran
geret et møde i februar 2007 om det
te vigtige spørgsmål.
Fra møde i Østersøkredsen i DS af
holdt i SSF d. 14. nov"06 blev orien
teret:
Kastrup havn afholder havnefest og
aktivitetsdag lørdag d. 16. juni og
opfordrede bl.a. SSF til at deltage.
Et telt vil blive stillet til rådighed til
præsentation af naboklubberne.
En speciel indbydelse til Ungdoms
afdelingen, der gerne måtte komme
med de unge. Der bliver ikke op
krævet havneafgift den weekend.
En kommende politivedtægt blev
annonceret: max. 4 knob inden for
250 m fra kysten af Strandparken.
Det var usikkert om kapsejladsba
nen kom i konflikt hermed?
En forladt jolle med påhængsmotor
bliver bjerget af vor pladsmand ved
"Lille Helgoland" tirsdag d. 28. nov.
Politiet er underrettet.
Samme dag er der arrangeret kombi
neret besigtigelse og møde om
Prøvestenshavnen med havnevæse
net v/dir. Karl Gustav Jensen som
arrangør. DIF samt formand og ge
neralsekretær for DS kommer.
Endvidere formænd for nabohavne
ne.
På kredsmødet blev endvidere om
talt planer om et flydende maritimt
museum beliggende i Københavns
Sydhavn.

I det hele taget sker der en masse
overalt i Københavns havn i øjeblik
ket. Det blev derfor foreslået at invi
tere direktøren for Københavns
havn og evt. stadsarkitekten til at
komme og orientere SSF's medlem
mer herom.
Punkt 3. Havn og plads:
Der er stadig ledige vinterpladser på
land, og tilsyneladende er de SSFbådejere, der ønsker at komme på
land nu på plads.
En del eksterne bådejere står på ven
teliste, med besked om at afvente, at
et overblik blev skabt ultimo novem
ber. De har nu krav på en underret
ning, og henvises til pladsmanden,
der vil finde plads.
Det er planen at få foretaget et luft
foto af havn og plads i januar 2007,
til brug for arbejdet med at skabe
overblik og få pladsen tegnet op.
Der er søgt om at få fritaget den ny
traktor fra registrering, sagen be
handles af station 4, som først øn
sker en besigtigelse. Tilsyneladende
indebærer en fritagelse, at den skal
synes årligt. Reglerne synes dog no
get uklare >g de undersøges derfor
nærmere, d \ det lyder mærkværdigt
set i lyset ci erfaringen med plad
sens gamle faktor. Med nummer
plader skal den synes hvert 2. år.
Der blev påpeget behov for opryd
ning blande privatejede joller og jol
levogne langs nordlige skurrække
ud mod DMU. Ikke alle joller synes
forsynet med årsmærke. Vil indgå i
forårets oprydning på pladsen.
En løsning på Rød/Grønne skilte til
opsætning på alle bådpladser, som
besluttet på generalforsamlingen,
blev præsenteret. Løsningen er
kendt fra Lomma havn i Sverige.
Der er indhentet tilbud, ved køb af
350 stk. er prisen kr. 134,- pr stk +
moms. i en udgave, der er 100 x 400
mm. Den hvide, bevægelige plade,
der kan skrives på, er 100 x 200 mm
og forsynet med en folie, der tåler af
rensning svarende til 50 gange grafitti-afrensning på S-tog. Det hele
udført i syrefast 1,5 mm stål.
Løsningen godkendt til anskaffelse
og opsætning.
På havnesjakmødet blev det fores
lået at udføre en materialegård bag
motorværkstedet ved proviantkajen.
Forslaget bliver nu prissat inden ud

førelse. Den båd, der ligger på ste
det, har SSF fået forærende, så pla
nen kan hurtig realiseres.
Punkt 4. Klubhus:
Flemming oplyste at reparation af
kloak under køkken vil foregå såle
des:
19/12 leveres container til opbeva
ring af udstyr fra køkken;
27/12 ryddes køkkenet;
28/12 skæres der op langs kant af
vægge;
29/12 fjernes hele gulvet og ny kloak
etableres;
5/1 støbes nyt gulv (beton er be
stilt)
8/1 lægges fliser/klinker
12/1 fuges disse og
15/1 eller 16/1 starter montering af
nyt køkken og elektriker kan komme
igang.
Der kan godt blive behov for assi
stance til oprydning efter d. 15/1.
Der er bestilt rengøring til 26/1.
I toilet på nordre mole skal kloakrist
fornyes og nyt linoleum på gulv bli
ver nødvendig.
På søndre mole er der ofte over
svømmelse på dametoilet. Det anta
ges dog at Kim har udbedret det.
Håndtørrer og dørhåndtag på da
metoilet i klubhus er i stykker.
Der blev påpeget problemer med
flaskelager bag branddør i klubhu
set.
Der er planer om opstilling af en 1armet "tyveknægt" i Skipperstuen,
nu hvor reglerne er ændret. Sker
uden udgift for SSF, tværtimod ven
tes et mindre vederlag.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Bankospil blev fastlagt til søndag d.
4/2-2007.
Hopla-pigerne holder sangaften
torsdag d. 15. februar i forbindelse
med deres 25-års jubilæum.
Julefrokosten 2007 er fastlagt til lør
dag d. 8/12 og børnenes juletræ 2007
til søndag d. 16/12. Familiesejladsen
2007 er udskudt en uge til søndag d.
17/6, medens Amager Jazzklub fast
holdes til 9/6. Discotek Blackbox
spiller til årets julefrokost lørdag d.
2/12 kl. 15-22.
En samlet aktivitetsliste vil komme i
bladet.

Punkt 6. Sejlerskolen:
Alle 3 skolebåde står nu under telt.
Selv om der ikke er meget plads, er
det jo rart, at være under tag i april
måned, når klargøringen går igang.
Der er ikke flere ledige pladser på
Sejlerskolen 2007, så venteliste bliver
nu oprettet.
Til motorbåden er der tilmeldt 19
elever, så også her er der fyldt op,
sidst tilmeldte sættes på venteliste.
Øveballen bliver 70 år i 2007. Aftalt
at festligholde dette til familiesejladsen 17/6"07.
Fremtiden for Waarschip 710 "MO
RA" drøftet på Ulla"s foranledning.
Særskilt notat herom udarbejdet.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Ynglingetraileren er blevet repareret
af Kim og Lewis for bare kr. 4.000.
Stor tak til dem, for det er et fiol
stykke arbejde, der er præsteret, til
med med en pæn besparelse. Det e
samtidig aftalt med Kim, at de
årligt præsteres et eftersyn.
Vinterundervisningen er startet o
kører frem til juleafslutninge
12/12, der holdes pause i periodt
12/12-21/1.
Vintertræningen er også gået i gai
og drengene har været til træf m
landstræneren efter indbydelse
DS, foregår fremover fra Skovsl
ved, 2-3 weekends mere.
Fra Hundige Både Klub (HBK)
vi fået en ganske pæn Snipe-jolle
rærende, der mangler pt. bc
sværd og ror, men vi regner mec
de dele findes, jollen har allei
vakt interesse, fordi det er e
mandsjolle, den er dog teknisk ;
at sejle.
Og der er måske mulighed for
joller, da HBK's ungdomsafdeli
gået i stå. Behandles på HBK's 1
relsesmøde 28/11 og evt. på fo
generalforsamling.
Tonny havde deltaget i mød(
bredde- og eliteudvalg i Kalø \
havde her efterlyst mere tid ti
telse af indsats om og for br<
der udgør mere end 90% a
domssejlerne. Mange havde
dette synspunkt, og der var k
en god drøftelse ud af det.
Eliten og talenterne skal no
sig, medens der er stort be
støtte til bredden. Kunne he
berette om en kedelig episo«

A piger på 14 og 16 år var kæntret i
en 4'er efter 10 minutter på bugten,
med 4 elitetrænere på vandet.
De var først savnet efter 4 timer. De
var da drevet i land på den anden si
de af bugten og havde selv tilkaldt
assistance fra familien. De var hel
digvis blevet på båden, siddende på
sværdet og på siden af 49'eren, og
havde derved reddet sig i land uden
men. Vandet var kun 10°.
Den historie, som først blev forsøgt
fortiet, maner til omhyggelighed
med at føre logbog over, hvem der
er på vandet, i hvilke og hvor mange
joller.
Åbenhed om fejl der begås, er vigtig
for at vi kan lære af dem. Sagen bur
de straks være kommunikeret ud til
skræk og advarsel, men kom først
frem mere end 14 dage efter tildra
gelsen.
SSF afvikler Pinsesamlingen "Sejl
noget andet" d. 26.-27. maj 2007, al
lerede nu ved vi, at der er flere for
skellige joller, end vi havde i år, del
tagerantallet forventes stærkt fo
røget.
Sejlklubben Tejn på Bornholm afvik
ler sommercamp for ungdomssejlere
fra Østersøkredsens klubber i uge
27/2007, dvs. 2/7 - 7/7 med indcvartering for tilrejsende deltagere
)g ledere. Forventet pris: kr. 500.
)et tegner allerede nu til at blive et
Drrygende arrangement, med hele
yen og DS involveret.
t delmål for stævnet er at kick-starungdomsarbejdet på Bornholm,
sr blev efterlyst oplysninger om en
nn-jolle, der har henligget ubrugt i
år, efter at den først var forladt i
ndet, derefter drevet i land på en
nsætning og endelig bjerget på
F's foranledning. Der er derfor
ler i fribordet.
den overdraget eller kan den
rdrages til Ungdomsafdelingen?
vurdering af den vil blive iværkaf ekstern vurderingsmand, og
is mht. restance opgjort.
?fter meddeles ejeren resultatet.
ct 8. Kapsejlads:
afvikles banelederkursus i
tten alle mandage i marts 2007.
mceres i bladets januarnumDpfordrede allerede nu interes? til at melde sig.
tilbudte stævner i 2007, er kun

et Ynglingestævne d. 2.-3. juni blevet
accepteret. Det bliver et afsluttende
ranglistestævne.
Ungdomsafdelingen er parat til at
hjælpe med afviklingen, også med
ideer til indhold og forløb, i det håb,
at det kunne blive et årligt tilbage
vendende stævne med en ho
vedsponsor tilknyttet (og med sit
navn tilknyttet stævnet?).
Meget tyder dog på, at vi kan afvikle
et DM for Folkebåde i 2008.
Planlægning heraf er gået i gang.
Klaus Akkermann ventes tilknyttet
som konsulent.
Udvalget vil fremover abonnere på
Bådmagasinet og lægge det frem i
bestyrelses- og vagtlokalet.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Formanden orienterede om ønsker
til afvikling af vagten.
Punkt 10. Bladet:
Havneudvalget ønsker skema med
ansøgning om bådplads gentaget i
bladets februar-nummer. Bladets op
lag rettes fra 1.300 til 1.200.

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Dennis Andersen
Rådmand Steins Alle 16. 2000 F
Henrik Adriansen
Weidekampsgade 15, 2300 S
Mary Ann Christensen
Weidekampsgade 15, 2300 S
Mario Cimadon
Rebekkavej 44, 2900 Hellerup
Kirsten Karlsen
Lollandsvej 25, 2000 F
Jan Erik Kristensen
Kålagervej 46, 2300 S
Michael Kjær
Saltholmsvej 3, 2300 S

Punkt 11. Eventuelt:
Ulla orienterede sig om praksis mht.
traktement til kredsens møde tirs
dag d. 6. februar"07. Kvinder om
bord - i lyset af at klubhuset lukkes
kl. 18.
Hanne sikrede sig en aftale om ju
lemand mv. til børnenes juletræ.
Mødet slut ca. kl. 21:30
Næste ordinære møde afholdes d.
02. januar 2007, kl 18:30.
Ib Petersen
formand

J. Thomas Jensen
referent

• God og effektiv flytning i hele
Danmark og udland
• Gratis flyttekasser udbringes
• Møbel opbevaring

•
•
•
•

Pensionist rabat
Gratis skriftligt tilbud gives
VI flytter alle ugens 7 dage
Alt fuldt forsikret

; Kontor- og
virksomhedsftytning
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Aktiviteter i SSF i 2007
4.
6.
2.
25.
31.
17.
2.-3.
9.
17.
5.
26.-27.
27.
23.
2.-7.
28.
8.
16.

februar
februar
marts
marts
marts
april
jun
juni
juni
maj
maj
maj
juni
juli
oktober
devember
december

Bankospil
Kvinder, børn og sejlsport
Sejlerskolens instruktørmøde
Generalforsamling
Sejlerskolens elevmøde
Præsentationsaften
Afsluttende ranglistestævne Yngling
Jazz i SSF
Familiesejlads
Standerhejsning
Sejl noget andet. Østersøkredsen
Pinsemorgen
Sankt Hans aften med bål
Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm
Generalforsamling
Julefrokost
Børnenes juletræ

www.sundby-sejlforening.dk

Sponsorhjørnet

Mer's
yacht værft & udstyr

Højlunds Flyttefirma
32 59 32 44
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MURERFIRMA A/S
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Sejlerskolen
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Sadolin
-fra & til medlemmerne
Tak
til SSF for opmærksomheden, da
jeg fyldte 70 år.
En stor tak for de mange giroind
betalinger til SOS Børnebyerne og
Kræftens bekæmpelse (5800 kr.)
Jeg takker Tina og hendes perso
nale for en dejlig aften
Jørgen Larsen "Enøje"

Skolebådene står nu i teltet, der er
ikke megen plads, men det er jo
rart når vi starter til april, at det er
under tag. Der er ikke flere plad
ser på sejlbådene og motorbåden,
men vi tager en venteliste i brug,
der er altid nogle, der falder fra.
Hold øje med aktivitetslisten for
2007.
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig
jul og godt nytår.
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Med julehilsen Ulla
Til bestyrelse og medlemmer
Tusind tak for venlig deltagelse
i Erik Hillers
(Lille Olsen) bisættelse
Mange hilsener
Ebba Hillers

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