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En mand havde 

for første gang 

taget sin kone med 

ud at fiske i sin 

lille båd, og havde 

langt om længe 

fået hende til at 

holde mund. 

Pludselig gik der 

hul i bunden, og 

manden gik i 

panik, men konen 

bevarede 

fatningen, lavede 

et hul til og sagde: 

- Bare rolig, jeg har 

lavet et hul mere, 

så vandet kan løbe 

ud igen! 

Forsidebilledet: 
En usædvanlig tam skarv har fun
det sig godt til rette i Skanor havn 
uden at lade sig genere af de man
ge mennesker, der hele tiden fær
dedes omkring den. 
Billedet er taget meget tæt på fug
len med et almindeligt kamera. 
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Rod i køkkenet 

Håndværkerne arbejder på højtryk og har været meget venligt 
stemt for at få arbejdet udført og gjort hvad der kunne gøres. 
Medlemmer og pladsmanden har brugt mange meget sene aftenti
mer for at fremskynde færdiggørelsen af køkkenet. Men det store 
arbejde med at genopbygge hele køkkenet tager sin tid og det kan 
ikke gøres hurtigere. Desværre kan køkkenet ikke nå at blive fær
digt som ønsket, derfor må vi desværre meddele at 

Bankospillet 
den 4. februar er aflyst 



Forsikring 
Skurbrand 

Efter skurbranden på Ndr. mole er der stillet mange 
spørgsmål omkring dækning af skader. 

Sundby Sejlforening har et fond på 200.000 kr. til udbed
ring/ genopførelse af redskabsskure i tilfælde af brand. 
Skurene er ikke brandforsikret af foreningen. 

Hvis en skurejer ønsker at være dækket, skal vedkommende selv tegne en brandforsikring. Nogle 
familieforsikringer dækker udenfor egen adresse: se efter betingelserne og få dem evt. udvidet. 
Familieforsikringen har en ansvarsforsikring som evt. dækker skader på andre eller andres værdier, 
hvis forsikringstageren kan gøres juridisk ansvarlig for den skete skade ved fejl eller forsømmelse. 

I pågældende tilfælde opstod branden i PDC-tænderen i en skabsfryser, og skurejerens ansvarsfor
sikring dækker ikke. Skaden på et havehus hos vor nabo og indholdet i skurene ved siden af er der
for for egen regning, hvis der ikke er tegnet en brandforsikring. Det samme gælder sodskader på 
bådene udfor brandstedet, hvis der ikke er tegnet en kaskoforsikring. 

Branden opstod heldigvis om morgenen og blev slukket kort efter. Hvis branden var opstået om 
natten kunne branden og skaderne have fået et uhyggeligt omfang, og det er kun skurejere med 
brandforsikring og bådejere med kaskoforsikring som er dækket. 

Ansvarsforsikring på både 

Bådejere i SSF skal have en ansvarsforsikring, og den dækker skader på andre fartøjer, typisk når 
der sejles og ved havnemanøvrer. Når båden er fortøjet eller på land er der få tilfælde af dækning, 
fordi bådejeren skal kunne bebrejdes noget og det skal kunne bevises. 

Politiets Brandtekniske Afdeling 

Efter branden har vi fået oplyst, at indendørs køle- og fryseskabe ikke må være tændt når tempera
turen kommer under +10 grader, fordi frostvæsken bliver for tyk og der er risiko for selvantændel
se. Hvis du er i tvivl se efter typegodkendelsesskiltet bag på skabet om det er beregnet til udendørs 
brug. 

Det er derfor vigtigt, at alle skabe til indendørs brug slukkes når temperaturen kommer under 
+10 grader. 

Ib Petersen 
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Vigtigt. 
Til alle der har skur på Nordre Mole. 

Der har været brand i en tilbygning bag ved skurrækken på 
Nordre Mole. 

Brandårsag: 
Gammelt køleskab. 

Ifølge Københavns Politi, 
Brandteknisk afdeling skal alle til
bygninger og alt der ligger til opbe
varing bag ved skurrækken fjernes. 
Alle, der har opbevaring og tilbygninger bag skurrækken skal fjer

ne dette og have retableret skurene senest 

fredag den 13. april d.å. 
Hvis dette ikke er gjort inden ovennævnte dato, vil bestyrelsen 
foranledige arbejdet udført på skurejerens regning og uden yderli
gere varsel, til en pris på kr. 350,- pr. time + omkostninger ved 
bortkørsel af affald. 

For området bag skurene gælder følgende: 
Der må intet være mellem skuret og skellet (Området bag skure
ne er et brandbælte og må ikke benyttes). 

Er du i tvivl kan du kontakte havneudvalget. 

Hilsen Havneudvalget. 
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Uddrag af vedtægterne 

HAVNEN 

§ 1  

Plads på havnens område kan kun tildeles A-aktive med
lemmer med fritidsfartøj. 
Dog kan ungdomsmedlemmer tildeles plads på land til ét 
fartøj til eget brug. 

§ 2  

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

§ 3  

Alle fartøjer, herunder joller, kanoer, kajakker og sejl
brætter, skal være tydeligt mærkede med navn og hjems
ted. 
Fartøjer hjemmehørende i Sundby Sejlforening skal føre 
foreningens stander 
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller andre 
føre sit fartøj fra eller til Sundby Sejlforenings havn uden 
selv at være om bord som ansvarshavende, med mindre 
den, som skal føre fartøjet, har bestået minimum 
Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sejlads for fritidssej
lere og er medlem af en anerkendt sejl- eller motorbåds-
klub. 

§15 

Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at an
vende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter far
tøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden 
for den anviste plads. 
Affendring med bildæk må ikke finde sted. 
Det er ikke tilladt at bore i eller på anden måde at beska
dige beklædningen på fortøjningspælene. 

Medlemsnr. Indmeldt 

Navn 
Skriv venligst med blokbogstaver 

Adresse 

Postnr. Telefon 

Bådnavn 

Bådtype . 

Bredde 

Længde _ 

Dybgang 

I 

Ansøgning om havneplads i 2007 
\ Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts 

Bytteplads fra nuværende pladsnr. til plads nr. 

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

Dato Underskrift 
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Beretningen om et sommertogt 
med et utroligt gensyn med fortiden. 

Medens dagene længes (og vinteren 
strenges?), er det skønt at kunne se til
bage på sidste års sommertogt, og starte 
planlægningen af kommende togter. Da 
SSF-bladets redaktør på sidste bestyrel
sesmøde blev spurgt, om ikke januar
nummeret skulle aflyses på grund af 
manglende læsestof, var svaret, at det 
gik ikke, for der var masser af meddelel
ser, der skulle ud til medlemmerne. 

Så måske vil min lille beretning være 
velkommen ? Her er den 

Langs Nordsøkysten fra Esbjerg til 
Den Helder i Nederland ligger en 
perlerække af 23 beboede øer, med 
en helt fantastisk natur og masser af 
muligheder for en sejler. Sidste som
mer brugte jeg 14 dage på at besøge 
7 af dem: Fanø, Mandø, Rømø, 
Pellworm, Langeoog, Borkum og 
Schiermonnikoog. Kun det sidste be
søg skal jeg her berette mere om, for 
hertil kom jeg sejlende i "De zwarte 
Ruiter" 

I NL findes en flåde på ca. 400-500 
charterskibe, der tager betalende 
gæster med om bord. Det er derfor 
overordentlig nemt, at få sig en rig
tig god sejloplevelse - til en billig 
pris. Det havde jeg gennem 40 år be
nyttet mig af 6 gange tidligere, og 
sommeren 2006 blev det til endnu et 
uforglemmeligt togt fra Harlingen 
(NL) til Emden (D). 
I bil fulgte jeg kysten sydover fra 
Esbjerg. Parkerede den i Emden og 
tog toget til Harlingen. Her mødte 
jeg søndag d. 16/7 min søn, som var 
på ferie i NL med familien, og mens 
vi spiste til aften på en restaurant 
med udsigt over inderhavnen, så vi 
"De Zwarte Ruiter" ankomme, og 
fortøje lige neden for os. Selv om 
jeg havde set billeder af skibet, var 
det alligevel overraskende stort. 
Det er en tjalk på 21,00 x 4,80 x 
1,70 x 0,85 (lxbxhxd), den vejer 
90 tons og er bygget i 1903. Der 
er plads til 16 om bord foruden 

Tjalken "De Zwarte Ruiter" i Emden 

lyst af risiko for flere dødsfald! 
Det bedste sted at opholde sig den 
sommer, var altså på vandet, og det 
blev da også en skøn oplevelse. 
Det viste sig, at vi kun var 3 gæster 
om bord, så vi havde hver sit lukaf. 
Men turen skulle gennemføres, for i 
Emden ventede flere fuldt belagte 
ugetogter. 
Mandag morgen blev der proviante
ret og ventet. Når man sejler i Vade
havet er tidevandet en afgørende 
faktor. 
Vi skulle østover og da en tjalk ikke 
må sejle på dybt vand, følges kysten 
inden for øerne. Derfor er tidevand 
og tidevandsstrømme i sejlløbene, 
der hele tiden ændrer sig, vigtige, og 
det kræver nøje planlægning af af
gang og ankomst. De grunde steder 
skal passeres under højvande, og 
den stærke strøm kan man ikke sejle 
op mod. Dagligt rapporteres afvigel
ser i forhold til normal vandstand, 
også det er vigtigt at holde styr på. 
Vi lettede kl 13:50 og fulgte kysten. 
Med højvande kl ca. 15:15 passerede 
vi det fladvandede område ud for 
Nieuwe Biltpolder og lod os kl 19:05 
gå på grund på positionen 53° 23/5 
N, 05° 38/6 0, medens ebben hur
tigt fik vandet til at forsvinde. 
Forinden var ankeret firet ud, så vi 
for nattens højvande ville blive lig
gende. 3V2 sømil mod nord blinkede 

fyrtårnet på vest-
Ameland. 

skipper (Reinout), bedstemand, som 
er skipperinden (Beate) og skibshun
den. 

Tjalken "De Zwarte Ruiter" 

En tjalk er fladbundet med side
sværd, og historien fortæller, at den
ne tjalk, som den sidste, sejlede med 
fragt for sejl. Først i 1958 blev en lille 
motor til brug for havnemanøvrer 
lagt i. Fragtsejlads ophørte i 1982, 
hvor den blev ombygget til charter
sejlads. 

Juli 2006 vil huskes bla. fordi der var 
hedebølge igen og igen. 
2 døde under Nijmegen-marchen i 
NL, som blev afviklet for 90. gang. 
Det er aldrig 
sket før, at 
vejret har 
m e d f ø r t  
dødsfald i 
løbet af de 4 
dage mar- j 
chen varer. * 
Marchen 
b l e v  
straks 
a f -
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Rottumeroog en Borkum, malet af maleren Geurt Busser 1991 

Det var skippers fødselsdag, så der 
blev tilberedt et festmåltid med bøf
fer og rødvin. Det blev en skøn mor
gen, solopgang 05:35. Lavvande igen 
kl ca. 11:00, så der var masser af tid 
til at tage 'vores ø' i Vadehavet i øje
syn og studere tjalken nærmere 
udenbords. 
Kl. 13:30 flød vi igen og fortsatte nu 
for motor i den endnu ikke stærke 
strøm, indtil vi V2 time senere kunne 
falde af og for sejl og medstrøm pas
sere mellem kysten og Ameland. 
Vi skal ind til den gamle færgehavn 
på øen Schiermonnikoog, og for at 
det skal lykkes, skal vi ankomme se
nest kl ca. 19:00 - ellers er der ikke 
vand nok. 
Vi krydser et par gange, fordi vi 
kommer tæt til fastlandet, hvor der 
til stadighed foregår landindvin
ding. Kl. 17:35 bjerges sejl og moto
ren startes og farvandet mellem 
Ameland og Schiermonnikoog pas
seres i den tiltagende ebstrøm. 
Ankomst færgehavnen 19:15 - fin ti

ming. En tysk kølbåd, der lå foran os 
gik på grund lige inden havnen, og 
måtte tilbringe natten med en slagsi
de på 40-50°. Vi fik anvist en plads 
yderst på pieren og inden længe for
svandt al vandet fra havnen. 
Da vi havde spist ankom Reinout 
med en ældre, hvidhåret mand. Han 
samlede på underskrifter i en pro
testsag, kommunen ville opføre en 
kombineret toiletbygning og havne
kontor, men placeringen var en del 
af øens og havnens brugere ikke til
freds med. De syntes, den blev for 
dominerende, specielt om vinteren, 
hvor havnen stort set er tom. 
Det viste sig at være J. van Boven, 
som jeg sejlede mit allerførste som
mertogt med i 1967. Jeg havde lige 
fået en søn, og medens vi var på fe
rie hos min kones familie i NL, fik 
jeg en uges orlov. Den blev anvendt 
til sejlads fra netop Schiermonni
koog i en gammel botter, bygget i 
1887 med netop van Boven som 
skipper. 

Dengang gik turen også østover, til 
Den Dollard dvs Ems-flodens ud
munding. Det blev til en fin visit i 
hans hus. Han var nu 78 år og boede 
alene midt i byen på denne herlige 0, 
hvor der hver sommer kommer i 
100.000-vis af turister, og hvor hav
nen er fyldt til sidste plads hele 
sæsonen. Han fik vore underskrifter, 
men vi har siden fået besked om, at 
vi som tilsejlende gæster ikke er part 
i sagen, og derfor ikke kunne indgå i 
behandlingen af den. 

Vi blev på øen hele onsdagen og le
jede cykler, så vi kunne komme 
rundt i alle kroge og afkroge. 
Torsdag morgen d. 20/7, kl 06:00 
bragte jeg den ene af gæsterne til 
færgen. Hun skulle tilbage til møder 
og arbejde, medens vi andre afsejle
de kl 16:20. 
Det blev til fantastisk sejlads i ca. 10 
m/s W-lig vind til den lille havn 
Noordpolderzijl, hvor vi ankom kl 
20:30, medens vandet forlod havnen. 
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Aftensmaden blev indtaget på dæk
ket, medens solen gik ned i en sæk. 
I denne havn ligger en lille motor
båd: UQ12 'Henrik', oprindelig en 
fisker, nu ejet af maleren Geurt 
Busser, der skildrer Vadehavet og 
dets mange indtryk. 
Han har tidligere, om bord på De 
zwarte Ruiter, deltaget i en protest
sejlads imod gasboringerne og de 
militære skydepladser (luftvåben) i 
Vadehavet, så vi bliver inviteret 
hjem til ham, hans familie og atelier i 
landsbyen te Warffum næste dag, in
den afgang. 
Geurts første udstilling foregik i 
Svendborg i 1969, men han har flere 
gange senere udstillet i DK bla. i 
Fiskerimuseet i Esbjerg. 

Noordpolderzijl består af ét hus = en 
lille restaurant, samt et større pum
peanlæg, der skal holde det lavtlig
gende landskab fri for oversvøm
melse. 
Normalt åbner man for sluserne ved 
ebbe, så vandet selv kan flyde ud, 
men med det tørre vejr i juli måned 
2006, holdes de lukket! 
Der hentes så meget vand op fra 
grøfter og kanaler til vanding af 
marker, især græsmarker med køer, 
at der selv ved laveste vandstand i 
havnen fredag d. 21/7 kl 14:00 ikke 
lukkes op. 
Vi afsejler først kl. 18:30, fordi det er 
planen at ligge for anker i nat med 
udsigt til øen Borkum - på kanten af 
det stærkt befærdede farvand, der 
leder ind til den nye dybvandshavn 

Eemshaven, til Delfzijl (begge i NL) 
og Emden (D). 
Ankeret går kl 21:00 på position 53° 
30'0 N 06° 41/4 0 og hele natten kan 
vi følge de store skibe og adskillige 
store fiskebåde passere os i god af
stand. 

Gensyn med skipper van Boven efter næsten 
40 år 

Togtets sidste dag starter kl 05:30; vi 
er let kl. 06:40 og jeg får tjansen med 
at styre tjalken for motor hele vejen 
op gennem Bocht van Watum, forbi 
Delfzijl og videre til Emden. Først da 
jeg kan se op gennem havnen til slu
sen i inderhavnen, overtager skip
per. Da er kl. 11:00 og kl. 12:30 gør vi 
fast overfor det gamle fyrskib 
'Deutsche Bucht', der nu er museum 
og restaurant. 
Jeg har reserveret plads på vandre
hjemmet i Emden og bliver her 2 
nætter. Søndag tager jeg cyklen med 
på færgen til øen Borkum, der gen
nemtrawles. 
Øen blev besøgt i 1978 på et andet af 
mine efterhånden 26 sommertogter, 
men havnen ligger langt fra byen, så 
det er først nu, øen rigtig opleves. 

Denne beretning er slut, men der er 
en lille krølle på den: 
Jeg har netop reserveret plads på De 
zwarte Ruiter's sommertogt i uge 
32/2007; det starter i Emden og slut
ter for mig på øen Terschelling, så 
jeg kan tage færgen til Harlingen og 
nå hjem til operaen Carmen i 
Hedeland 11/8. 
Med fuld kost koster en uges sejlads 
i år € 345,-, dvs ca. kr. 2.500. Man får 
meget for pengene! 

- Slut -
Medens der ventes på højvande og der kan sejles videre 
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Dansk sejlunion afholder Regelkursus 
over 4 mandage med start den 5. marts 2007 kl 1900 

Kurset henvender sig til alle der er interesseret i en dybdegående gennemgang af kapsejladsreglerne. 

Kurset er i høj grad lagt an på at sejlere skal få en grundigt viden om de regler som anvendes på banen. 

Efter kurset vil du stå meget stærkere 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 kapsejladsuddannelsessystem er kurset obligatorisk og der 

er mødepligt alle 4 mødegange. 

Kursusprisen er sat lavt, kr. 300 for alle 4 gange, dertil kommer kr. 100,- for kompendium. 

Kurset afholdes i Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200,1432 København S. 

Spørgsmål rettes til regelkursus@lynetten.dk 

Læs mere om kurset på Sejlunionens hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig. 
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Referat af ekstraordinært 

bestyrelsesmøde 
mandag den 19. december 2006 

Afbud fra Hanne. 
I mødet deltog kasserer Jørgen 
Rindal. 
Mødet blev afviklet med det formål, 
at behandle og beslutte kommende 
renovering af klubhusets køkken og 
renovering af elinstallationer. 
Til mødet forelå et detaljeret over
slag udarbejdet af pladsmand Kim 
Jensen, der fra tidligere virke har er
faring med bla. renovering af utæt 
kloak. 

Punkt 1. Beretning: 
Inden behandlingen heraf, oplyste 
formanden, at SSF i tilslutning til 
sidste års ansøgninger om tilskud til 
ungdomsafdelingen, fra Gerda & 
Hans Frederiksens Mindefond hav
de modtaget et beløb på kr. 20.000 
som bidrag til den følgebåd 
Tuborgfondet havde ydet os tilskud 
til. Takkebrev er afsendt. Det blev 
iøvrigt meddelt at vi kunne søge 
igen. 

Punkt 2. Det udarbejdede overslag 
vedr. renovering af køkkenet: 
De anførte priser er excl. moms og 
det er maximumbeløb. 
Mht. afløftning af moms kunne kas
sereren oplyse, at klubben på alt 
vedr. køkken og restaurant afløfter 
100%. 
Formanden gennemgik forløbet mht. 
anmeldelse af skaden til forsikrings
selskabet og resultatet af den efter
følgende besigtigelse - meddelt som 
afslag i brev. Der er imidlertid ikke 
tilfredshed hermed og med støtte fra 
ekspert fra Teknologisk Institut, har 
pladsmanden foranlediget sagen 
rejst på ny over for forsikringssel
skabet. Den murermester, der fore
tog reparationen januar 2006, har på 
opfordring tilbudt at bidrage med 
pudslag og lægning af klinker, som 
sin andel af en skadeserstatning. 
Dette accepteres. 
Da der i året 2006 har været udvist 

tilbageholdenhed med udgifter på 
alle områder, forventes resultatet at 
blive et pænt overskud. Dette sam
menholdt med det allerede lagte 
budget for 2007, indebærer, at reno
veringen kan finansieres inden for 
de samlede budgetrammer 2006/07. 
Anskaffelse af nyt køkkenudstyr 
(komfur, ovn, frituregryde og em
hætte) vil derfor blive fremrykket til 
afholdelse i indeværende års regn
skab og alt arbejde igangsat som 
hidtil planlagt - herunder de stærkt 
tiltrængte forbedringer af elinstalla
tionen i køkkenet. Klubben har alli
eret sig med gode rådgivere, der 
uafhængigt af den udførende, kan 
føre tilsyn med arbejdet. 
Overslagene er af de samme blevet 
vurderet og fundet OK. 

Punkt 3. Udbedring af skader på 
elinstallation efter stormflod 1. 
nov'06: 
Der er indhentet tilbud på reparati
on og renovering af installationer på 
søndre mole omfattende nyt lys, 12 
standere hvor stikkene hæves ca Vi 
meter, 4 EU-stik og en lampe i hver, 
samt en lampe/spot over slæbested. 
I de elskabe der blev oversvømmet, 
er det kun relæerne, der er ødelagte, 
resten herunder EU-stik kan genan
vendes. Kniber det med finansierin
gen, kan elskabene derfor, som en 
midlertidig løsning, genopsættes ef
ter renovering; alternativt opsættes 
de på nordre mole, som led i dens 
modernisering. Renoveringen er 
igangsat, men endelige valg af 
løsning afventer beslutning i havne
udvalget. 

Punkt 4. Registrering af nye traktor: 
Efter ansøgning om fritagelse for re
gistrering har politiet besigtiget 
traktor og plads og herefter oplyst, 
at der ville gå 3-4 måneder, inden et 
svar kunne foreligge. Herefter blev 
det hurtigt besluttet, at lade trakto

ren indregistrere. Dette skyldes også 
oplysning om, at den uden registre
ring skulle til syn årligt. 
Indregistreret skal den blot synes 
hvert andet år. Der er stor forun
dring over politiets sagsbehandling, 
men den offentlige adgang til Det 
maritime Ungdomshus, bla. skole
børn på cykel, indgår i problemstil
lingen og er antagelig afgørende fak
tor for udfaldet. Indregistreringen 
indebærer større frihed og mange 
fordele. 
En påhængsvogn er sat i stand og 
netop blevet typegodkendt. 

Punkt 5. Evt.: 
Bestyrelsen besluttede at lågen i det 
SW-lige hjørne ved parkeringsplad
sen aflåses med kæde i månederne 
december, januar og februar, fordi 
nogle medlemmer blokerer lågen, så 
den ikke kan lukke og derfor står 
åben for uvedkommende. 
Til orientering: 
Mastekranen nedtages nu for reno
vering, men er klar igen til sæson
start. 

Mødet slut kl. 1950. 
Næste ordinære møde afholdes tirs
dag d. 02. januar 2007, kl 1830. 

God Jul og Godt Nytår 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

> < 
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Referat af 

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag 
den 02.01. 2007 kl. 18.30 

Afbud fra: Tonny. Inviteret gæst 
indtil kl. 20:30: pladsmanden Kim 

Punkt 1. Protokol: 
Intet 

Punkt 2. Beretning: 
Intet 

Af hensyn til Kim (pladsmand) star
tes med dagsordenens Punkt 4. 
Klubhus: 
Codan havde oprindeligt meddelt 
afslag på at bidrage til dækning af 
skader på kloak under køkkenet, 
men efter Kim (pladsmand) organi
serede assistance fra Teknologisk 
Institut, har de nu indvilget i at beta
le kr. 25.000. De har dog samtidig 
truet med, at de vil opsige klubhu
sets forsikring af skjulte rør. Der vil 
dog først blive afholdt møde med 
vor kontaktmand. Samtidig har den 
entreprenør, der udførte kloakrepa
rationen i januar 2006, efter besigti
gelse i dag, anerkendt, at arbejdet ik
ke blev korrekt udført; der manglede 
opstropning af rørene pr. 0,5 m. og 
den armering af gulvet, der skal sik
re det efter opskæring. 
Største fejl var dog den forkerte til
slutning af de lagte rør og den følge
skade dette har bevirket. Efter da
gens møde og forhandling har entre
prenøren accepteret at godtgøre reg
ningen for det dengang udførte ar
bejde, med fradrag af Codans bidrag 
på kr. 10.000, og med fradrag af vær
dien for det arbejde mv., der var OK; 
rest herefter kr. 35.000. 
Tilbage står nu valg af entreprenør 
til at udføre den igangsatte reparati
on, idet der er indhentet kontroltil
bud fra Øens Murerfirma A/S. 
Vigtigste parameter er tidsplanen. 
Bestyrelsen gennemgik de aktuelle 
tilbud og overslag med tilhørende 
tidsplaner og fastlagde en strategi, 
der primært holder tidsplanen, men 

bestyrelsesmøde 
mandag den 2. januar 2007 

kan dette ikke opnås, indebærer kor
test mulig forsinkelse. 
Der er mange og store arrangemen
ter i de første dage af februar 2007, 
startende med årets Bankospil søn
dag d. 4/2. Bla. har 'Det Kolde Gys' 
som sædvanlig reserveret plads til 
ca. 150 personer. Risikoen for bety
delige erstatningskrav ved aflysning 
er derfor stor. 
Som resultat af den valgte løsning 
blev det besluttet at aflyse banko
spillet d. 4/2. 
Det af Østersøkredsen under DS for
beredte breddemøde Kvinder, børn 
og sejlsport, planlagt til d. 6/2 er af 
ukendt årsag blevet aflyst af kred
sen. 
Kim (pladsmand) orienterede om ar
bejdets omfang og reparationens til
rettelæggelse: afløbenes rustfrie 
gulvriste flyttes ud fra væggene for 
enklere rengøring og der foretages 
jording af gulvet ved hjælp af svejst 
armeringsnet. Pudslaget, der skal gi
ve klinkegulvet fald til afløb, lægges 
med laser, men inddeles i flere af
snit, for at spare højde. Selve kloak
reparationen bliver færdig efter den 
oprindeligt lagte tidsplan, med støb
ning af beton fredag d. 5/1. 
Reparationen er løbende blevet do
kumenteret ved fotografering. 
Oliefyret har kortvarigt været stand
set, efter at olierøret blev gennems
kåret, men efter tilslutning til mid
lertidig 1.000 liter tank, kører det at
ter. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Der har været brand i et skur, belig
gende op mod skel på havnens 
nordside. Politiets brandteknikske 
enhed har set på sagen og deres rap
port foreligger nu. Branden er op
stået i en skabsfrysers PDC-tænder, 
der under tænding leverer en lysbue 
dvs en lang gnist. 
Det viser sig at være en indendørs 
fryser, der ikke må stå uden for, når 
det bliver koldere end 10° C. 
Dette er som regel anført på skilt på 

skabets bagside, som det tempera-
tur-interval, hvori det kan benyttes. 
Efterleves det ikke, er sådanne skabe 
regulære brandfælder! 
Efter drøftelse med politiets brand
tekniker er opnået, at såfremt klub
ben selv tager affære, og får ryddet 
op i forholdene, vil der ikke ske 
yderligere forfølgelse af sagen. 
Efter drøftelse med de implicerede 
er, der foretager anmeldelse til in
volverede forsikringsselskaber, idet 
skaderne er ret omfattende, bla. er 
flere bådpresenninger blevet sod
sværtet. Der er også betydelige ska
der på et havehus nord for skellet. 
Også her er der behov for oprydning 
og opstramning af regler. 
Der vil være behov for et samarbejde 
med haveforeningen om oprydning 
og sanering. ISS Skadeservice har 
været inddraget til sikring og af
dækning i tilknytning til branden. 
Bestyrelsen drøftede sagen og måtte 
konstatere, at der er behov for en be
tydelig sanering og retablering af 
forholdene. Der findes mange og 
forskellige former for "bagskure", 
der udvider skurets størrelse. Der vil 
ske underretning om kravet om sa
nering i bladets kommende numre, 
således: annonce i januar-nummeret, 
artikel + annonce i februar-numme
ret. 
Medlemmer med ulovlige tilbygnin
ger vil få frist til fredag d. 13/4 med 
oprydningen, dvs lige efter Påske. 
Efter den dato vil saneringen ske 
ved SSF's foranstaltning, og regnin
gen sendt til skurets ejer. Der skal 
være et brandbælte på 250 cm, dvs. 
125 cm på hver side af skellet. 
Genopbygning af det brændte orga
niseres af havneudvalget. 
Der er også behov for en grundig 
orientering om forsikringsforholde
ne. 
Er man ikke brandforsikret, er man 
ikke dækket i sådan et forløb. 
Skurene er ikke brandforsikret, kun 
selvforsikret gennem et indbetalt be
løb, der henstår til formålet. En gen
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opbygning efter brand er derfor sik
ret, men ikke evt. erstatning for tab 
af indbo. Det skal egen brandforsik
ring/ indboforsikring dække. 
Også reglerne for installation, benyt
telse og afregning af el i skurene skal 
der strammes op på, er der køleskab 
1 et skur, er der tale om fast installa
tion, og så skal der, for egen regning, 
opsættes bimåler, jvf. beslutning 
herom på mødet d. 28/8 06. Bimåler 
skal også benyttes, når et større 
bådprojekt igangsættes på pladsen 
og et depositum erlægges for forbru
get. Pladsen har behov for yderligere 
et par bimålere å ca. kr. 4.500. 
Kim (bestyrelse) efterlyste status på 
arbejdet med den liste han og Arne 
havde afleveret i juni 06, efter gen
nemgang af forholdene omkring 
skurene på nordre mole. 
Kim (pladsmand) orienterede kort 
om behovet for reparation af gulve 
og afløb fra pladsens toiletter. 
Gav endvidere status mht. Allans 
fældning af træer, krat og buske. 2 
birketræer må fældes, da de er ved 
at løfte fliserne omkring røgovnen. 
Kim (bestyrelse) efterlyste reglerne 
for glasfiberbelagte træbåde i hav
nen. Disse betragtes, hvis de forla
des, som affald og det koster dyrt at 
komme af med 'liget'. Ib mener, der 
foreligger en bestyrelsesbeslutning 
herom, der indebærer, at der skal er
lægges et depositum for at båden 
kan få plads på havnen. Aktuelt dre
jer det sig om en båd, der ikke kunne 
anvises vinterplads i Svanemølle
havnen, fordi Svanemølleværket har 
lagt beslag på yderligere arealer. 
Herefter forlod Kim (pladsmand) 
mødet, idet han forinden, efter øn
ske, havde fået tilsagn om anskaffel
se af PC'er med installeret Windows 
XP, idet den 'arvede' har vist sig 
mindre driftsikker og noget bedaget. 
Johnny meddelte, at den gule DS-
turbøje (nr. 39/2006), der har ligget 
på positionen 55° 39,9'N , 12° 38,5'0 
nu er afmeldt indtil videre, på grund 
af anlæg af Prøvestenshavnen. Det 
er SSF, der har vedligeholdt den. 
Bøjen opbevares dog fortsat, med 
henblik på evt. senere udlægning på 
2 meter vand. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
I bladets januar-nummer ønskes 
med fed skrift henover en annonce 

for banko-spillet meddelt, at det er 
AFLYST. Muligheden for at flytte 
banko, blev kort overvejet, men 
straks igen opgivet. Også banko-mø-
det 9/1 bliver aflyst. 
Fastelavnfesten holdes som planlagt 
søndag d. 18 februar. Evt. fremtidig 
brug af Jukebox som musikalsk un
derholdning blev overvejet, men for
ladt, da der var for mange dårlige 
erfaringer hermed. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
I bladets februar-nummer vil annon
cen om Sejlerskolen indeholde op
lysning om, at der nu er oprettet 
venteliste. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Intet 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Tilrettelægning er startet på en akti
vitetsaften i marts over emnet: 
Hvad vil vi i SSF fremover mht. 
kapsejlads? 
Klubbens vindmåler er i udu', men 
en ny digital (ledningsfri) vil blive 
sat op i tilknytning til vejr-skærmen 
ved havnekontoret. 
I den lokale beboeravis Holmbladet, 
har der netop været en flot omtale af 
ungdomsarbejdet i SSF og DMU, og 
om samarbejdet mellem de to. Også 
ynglingesejlernes fine præstationer i 
2006 er nævnt. Endvidere nævnes 
arbejdet med at bringe mesterskabs-
stævner hertil, men det må under
streges, at det er SSF, der som med
lem af Dansk Sejlunion står for 
sådanne stævner. Det er en misfors
tåelse, at DMU kan stå som arrangør 
heraf. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Intet om motorbåde. 
Om sikkerhed: 
Korrekt placering af havnens red-
ningsstiger er blevet undersøgt, og 
det viser sig at Dansk Sejlunion om 
kort tid udsender materiale om net
op dette emne. 
Alderskriteriet for om man er frita
get for vagt er blevet overvejet. Det 
vil blive administreret så lempeligt, 
at hvis man fylder 65 eller 70 år i pe
rioden 1. oktober til 30. april er man 
fritaget for den ene vagt i perioden 
henholdsvis helt fritaget. 
På baggrund af et konkret eksempel 

blev det endvidere understreget, at 
har et medlem 2 fartøjer, udløser de 
begge pligt til at gå vagt. En slæbe
jolle regnes ikke for et fartøj i denne 
sammenhæng. En grænse på 4 meter 
kunne fastlægges, men blev frave
get, det er kassererens register over 
havnens fartøjer, der er gældende. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul afleverede en opdateret/revi
deret udgave af SSF's Hvidbog/ 
Logbog, med månedlige huskelister 
over faste aktiviteter og opgaver. 
Foreligger nu som elektronisk doku
ment, der kan distribueres efter be
hov. Skal det have mening, skal den 
løbende holdes ajour. Hvidbogen / 
Logbogen placeres i bestyrelsesloka
let. 

Punkt 11. Eventuelt 
Intet 

Mødet slut ca. kl. 2110 

Næste ordinære møde afholdes d. 
29. januar 2007, kl 1830. 

Følgende yderligere datoer i 1. halv
år af 2007 bedes reserveret: 26/2, 
26/3, 30/4, 29/5 og 25/6. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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-fra & til medlemmerne 

Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed på min 60 års fødselsdag. 
Kærlig hilsen 
Erik Poulsen (Basse) 

Kapsejlads 
Husk der er banelederkursus hver 
mandag i marts måned. 
Sted: Lynetten 
Hvis nogen kunne tænke sig at 
deltage, kan de henvende sig til 
Mogens Fuglsang. 
Se også side 10. 

I marts måned vil der blive af
holdt en medlemsaften, hvor vi 
vil diskutere hvad vi vil, mht. 
kapsejlads i SSF. 
Den 2. - 3. juni er der Y-stævne 
Den 17. juni Familiesejlads 
Den 18. -19. august Old Boys 
Klubmesterskab vil blive forsøgt 
afholdt i september. 

Kapsejladschef 
Mogens Fuglsang. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

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@fiemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Manden kom ind til spåko
nen der sagde: 
- Deres kommende hustru 
er høj, slank, lyshåret og me-
get rig! 
- Ja, det er meget godt, men 
hvordan kommer jeg af med 
min nuværende hustru? 

Manden: - Er det ikke snart 
på tide dine forældre flytter 
ud. Nu har de boet her lige 
siden vi blev gift! 
Konen: - Mine forældre?!? 
Jeg troede det var dine! 

Aktiviteter i SSF i 2007 
18. februar Fastelavn 

2. marts Sejlerskolens instruktørmøde 
25. marts Generalforsamling 
31. marts Sejlerskolens elevmøde 
17. april Præsentationsaften 

26.-27. maj Sejl noget andet Østersøkredsen 
2.-3. jun Afsluttende ranglistestævne Yngling 

9. juni Jazz i SSF 
17. juni Familiesejlads 

5. maj Standerhejsning 
26.-27. maj Sejl noget andet. Østersøkredsen 

27. maj Pinsemorgen 
23. juni Sankt Hans aften med bål 

2.-7. juli Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm 
28. oktober Generalforsamling 
8. devember Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-se j lforening.dk 

% /lnnettens Jgådservicc - •"« for pengene 

Møllettens Jgåflservice blev grundlagt i 1978 samtidig med Sejlklubben, 
Vi driver i dag en moderne forretning med mere end 30.000 artikler, 

Vi har egen import (se www.dacon.dk) af en mængde gode og 
meget anerkendte mærker fra den store verden. 

Endvidere rækker vores service lige fra eget riggerværksted 
til installation af dit nyeste udstyr. 

Direkte import af INTERBASE 
nyeste program giver dig mest 
GPS-plotter for pengene. 
Kan evt. tiistuttes en sonar, 
fiskeekkolod, radar, vejrmod
tager, Al S-radar, 
Modeller fra 5 -11" skærm
størrelser i den helt fantastiske 
nye Sunview kvalitet. 

Priser fru 4.995/ 

Tlf 3257 6106 Mail; lyfiettens@baadservioe.dk 
Åbningstider på hverdage 10-18 bg Lørdage 10-15 

Mellem Påske og Pinse Også søn - og helligdage mellem 10-15 

- flere oplysninger pn WWW« bflilrfSØfVICØjd U 
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Returneres ved varig adresseændring 

SundbySejlforening (g POST 

Amager Strandvej 15 f* DANMARK 

DK 2300 København S II 

Stor fastelavnsfest i SSF 
Søndag den 18 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. 
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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 - 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 32 58 14 24 

Restaurationen 32 59 41 30 Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmeside www.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

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

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

Skolechef: 
Ulla Helium 26 39 38 03 

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 32 58 09 16 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 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 

Ny deadline til bladet er: 
sidste mandag i måneden 

før udgivelsen 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 
Mette Byriel Mette_by@Hotmail.com 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Medlemmer til redaktionsgruppe ønskes 

Forsidebilledet: 
Det er lykkedes at få et billede af 
det ekstreme højvande vi havde i 
efteråret. 
Foto: Frank, ungdomshuset 
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O verb orgmester Ritt Bjerregaard på besøg i SSF 
Onsdag den 24. januar havde vi be
søg af Overborgmester Ritt Bjerre
gaard, formanden for soc.dem. 
3.kreds, Eskild Dahl Pedersen og 
Birte Berthelsen fra økonomiforvalt
ningen. Besøget blev foreslået med 3 
dages varsel, og heldigvis fik jeg en 
aftale Flemming, Tonny og Jens 
(Formand for BAS), så de kunne del
tage. 

Det var primært området mellem 
Strandparken og SSF som skulle be
sigtiges, fordi det er årsagen til at 
forhandlingerne om en forlængelse 
af vor lejekontrakt er udsat i sidste 
omgang. Det er en forudsætning for 
en god løsning at se området, så en 
indstilling/ afgørelse ikke kun træf
fes udfra et sæt tegninger. 

Det er sådan, at alle lejere og grun
dejere i kommunen skal give offent
lig adgang til vandet via en strand
promenade på minimum 8 meter 
langs vandkanten, men der er mu
lighed for dispensation, hvis forhol
dene taler derfor. 

Sundby Kajakklub, Modelsejlerne og 
Søspejderne ville blive hæmmet me
get af dette krav, fordi handling og 
søsætning af deres fartøjer foregår 
netop i det område. Det er derfor de 
tre klubbers ønske at nuværende 
jordvej langs bagsiden i stedet bliver 
offentlig sti og åbnes ud mod 
Strandparken. SSF's ønsker ved tidli
gere forhandlinger har været, at den 
offentlige sti herefter skulle fortsætte 
ud til Amager Strandvej og adgang 

til vort område kunne ske via vor 
hovedindgang. 

Da vi stod på området kunne jeg 
godt se, at vort forslag var akavet. 
Jesper Dahl Pedersen foreslog, at sti
en fra Strandparken kunne fortsætte 
i lige linie ind i SSF og Ritt Bjerre
gaard bemærkede, at stien ville få et 
naturligt forløb for en spadseretur 
med en is på stranden og kaffe eller 
frokost i vor restaurant. Vi skal blot 
nedlægge en have og etablere en ny 
låge og der var forståelse for, at vi 
kan aflåse vort område om natten 
for at undgå hærværk og tyveri. 

Hvis forhandlingerne ender med 
denne løsning får offentligheden 
nem adgang direkte fra Strandpar
ken eller via vor hovedindgang, og 
det kan vi ikke have noget imod - vi 
er jo stolte af vor havn og forening 
og vil gerne vise den frem for 
gæster. 

Hele vejen rundt om havnen 

På vej tilbage til klubhuset passerede 
vi sejlerskolens skurvogn på 5 m2. 
Børn og unge har fået Ungdomshu
set, seniorerne har fået Fritidshuset, 
men sejlerskolens 60 elever i denne 
sæson og de 14 instruktører har in
gen faciliteter. 
Mange elever kommer på cykel di
rekte fra arbejde med sejlertøj, gum
mistøvler og redningsvest på baga
gebæreren, og når de kommer ind 
fra en våd sejlads må de klæde om 
på græsplænen. Når lejekontrakten 
er på plads kan vi søge diverse fon
de om støtte til opførelse af en pavil
lon med omklædningsrum og elev-

skabe, og mon ikke Maersk-fonden 
vil give et tilskud når vi yder gratis 
grunduddannelse til kommende 
søfolk - jeg har faktisk selv haft to 
elever på motorbåden som var i lære 
hos Maersk. Dette var et sidespring 
vi skal have gjort noget ved. 

Overborgmesteren skulle naturligvis 
også se Det Maritime Ungdomshus, 
som er blevet en stor succes for kom
munen med tilbud for børn og unge 
til at opleve det maritime miljø. Erik 
Hauerberg og Frank Lambert tog 
imod med en kop kaffe og fortalte 
om nuværende aktiviteter og deres 
visioner om fremtiden. Når SSF har 
et ungdomsstævne en week-end 
kommer Erik og Frank i deres fritid 
og giver en hånd med, og det fortæl
ler noget om, hvordan samarbejdet 
mellem en offentlig institution og en 
privat forening kan udvikle sig til 
stor fordel for begge parter. 

Det var et godt og positivt besøg og 
kommunens ønske om bedre offent
lig adgang er kun rimelig, vi har al
lerede offentlig adgang via hoved
indgangen. 

Også lidt vinterstemning 

Jeg fornemmer at vi er kommet over 
dødvandet om lejekontrakten og at 
forhandlingerne genoptages her i fo
råret, så vi kan koncentrere os om 
vor formålsparagraf: 
"Foreningens formål er at fremme 
sejlsporten og at skaffe medlemmer
ne de bedste betingelser for en god 
og sikker havneplads og et godt for
eningsliv". 

Ib Petersen 

Overvirgnester Ritt Bjerregaard informeres 

om de lokale foreninger og deres virke 
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Næsten på toppen 
Drengene repræsenterer Sundby Sejlforening, Amager 
og Danmark på forbilledlig vis rundt omkring i 
Danmark, Europa og ikke mindst verden. 

Vinder af den danske rangliste for seniorer. 
Vinder af det danske Torm ungdoms grandprix under 
Dansk Sejlunion. 
Nummer 12 ved verdensmesterskaberne i La Rochelle 
Frankrig. 
Nummer 4 ved ungdoms Europamesterskaberne i 
Sverige. 

Bådklassen de sejler hedder Yngling og er en af de største 
klasser i Danmark, den er også meget udbredt i Europa 
og verden, sejlerne i denne klasse strækker sig over al
dersklassen fra 13 til 65 år, udover dette er bådtypen en 
olympisk klasse for damer, senest vandt Danmark bronze 
ved OL i Athen ved Dorte O Jensen med mandskab. 
I klassen som er en af de tre største klassebådsfelter ved 
stævner i Danmark, deltog der på ranglisten 2006 48 
mandskaber, og her var SSFs drenge de bedste. 
På verdensplan er denne bådtype også rigt repræsente
ret, dette skyldes blandt andet at det er en fantastisk skol-
ebåd, de fleste klubber har eller har haft en yngling i de
res flåde. 
SSFs drenge fører i øvrigt 2007 ranglisten for udtagelse til 
VM i Medemblik ved årets udgang. 

BADHISTORIE 
YD 24 Ginger som drengenes båd hedder, er købt af 
Sundby Sejlforening i 1971, da den blev indkøbt var den 
lyseblå, og har været skole og kapsejladsbåd i foreningen 
i mange år. 
Drengene besluttede i vinteren 2004 at det skulle være 
denne båd der skulle satses på, på dette tidspunkt havde 
båden stået opstaldet i 4 år, dette grundet mangel på sej
lere og bådens tilstand, som var mildest talt elendig, som 
sagt så gjort. 
Efter 2 vinter halvår, en masse timer ca. 1000, med masser 
af slibe, male og polerings arbejde, samt udskiftning af al

le dele var båden helt færdig i foråret 2006. 
Drengene havde dog sejlet sæsonen 2005 i den, her var 
den dog ikke færdiglavet. 
Sæsonstart 2006 stod båden toptunet, hvidlakeret og som 
en af de flotteste Ynglinge i Danmark, endda sammenlig
net med de nye olympiske både som var kommet til lan
det, og her taler vi om en 35 år gammel Yngling. 
Stor ros til drengene for deres indsats vedrørende denne 
båd. 

Men til disse gutters CV hører mere. 
Marc, Morten og Kristian har i 2006 deltaget i samtlige 
stævner i Danmark, Nordisk mesterskab og ungdoms 
Europamesterskab i Borstahuse, Verdensmesterskabet i 
La Rochelle i Frankrig samt Åbne Hollandske mesterska
ber i Medemblik hvor det meste af verdenseliten for åben 
klasse samt hele eliten af olympiske kvindebåde deltog. 
Ved årets start startede VM udtagelserne i Svanemøllen, 
inden da havde der været 2 udtagelsestævner i slutnin
gen af 2005 henholdsvis i Århus og Snekkersten som var 
gældende for ranglisten 2006. 
Ved disse to stævner var YD 24 sluttet som henholdsvis 
nummer 2 i Århus og nummer 9 i Snekkersten, ved 2005 
udgang lå 24 på samlet 2. plads. 
Årets sidste præstation er at YD 24 Ginger med SSFs 
drenge er udtaget til at agere sparringspartner med 
Danmarks olympiske damebåd i ynglingeklassen be
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stående af Susanne Ward flere gange olympisk deltager i 
470 jolle og hendes 2 talentfulde gaster. 
Dette foregår her i vintermånederne på Øresund og skal 
gøre damebåden skarp til kommende OL udtagelsessejl-
adser før OL i Beijing, dette efter anbefaling af Dansk 
Sejlunions elitecoach Frank Eriksen. 

FRIVILLIGE INSTRUKTØRER OG TRÆNERE 
Marc, Morten og Kristian er også frivillige trænere og in
struktører i Sundby sejlforenings ungdomsafdeling og i 
Det Maritime Ungdomshus under Københavns 
Kommune. 
På dette arbejde bruger de i sejlsæsonen 2-3 dage om 
ugen på at undervise sejlforeningens unge mennesker fra 
8-25 år og agerer forbilleder for disse unge. 
Gutterne underviser i sejlsæsonen de unge i 
Optimistjoller, Europajoller, Laserjoller, Fevajoller og 
sidst men ikke mindst Ynglinge samt kølbådssejlads. 
Her snakker vi om ca. 40-50 unge som gennem sæsonen 
kommer i SSFs ungdomsafdeling. 

I vintersæsonen underviser de i søfartsregler, kapsejlads
regler, navigation, tovværk, til og afrigning af joller og 
kølbåde, samt er de tre der går forrest ved istandsættelse 
af ungdomsafdelingens joller, kølbåde, instruktør speed
både, surfboards og kajakker. 

Ved arrangementer i Det Maritime Ungdomshus er dren
gene også på som instruktører for de børn som kommer 
fra Holmbladsgades Kvartersløft skoler og fritidshjem, 
samt de ansatte i huset. 

Ved arrangementer i DYK Dansk ynglingeklub har dren
gene i år været instruktører og trænere ved 2 weekendar
rangementer for unge under 19 år, henholdsvis i 
Fredericia og Furesøen under DYK, I pinsen i 
Østersøkreds regi, med deltagelse af unge, fra Bornholm, 
Lynetten, Kastrup, Søværnet og SSF samt enkelte delta
gere udefra andre klubber. 

Marc, Morten og Kristian benytter deres sparsomme fri
tid, når alt det ovenstående er overstået, til at deltage på 
andre bådtyper ved kapsejladser i Øresund, og andre ste
der. 

arbejde og kendskab med og til hinanden, samt sidst men 
ikke mindst stor enighed om hvad målet er. 

Sundby Sejlforenings talentfulde ynglingesejler fra venstre 

Marc Wain Pedersen, Morten Grønning og Kristian Schaldemose. 

Navn: 
Position: 
Alder: 
Bopæl: 
Uddannelse: 
Beskæftigelse: 
Fritidsinteresser: 

Målsætning: 

Navn: 
Position: 
Alder: 
Bopæl: 
Uddannelse: 
Beskæftigelse: 
Fritidsinteresser: 

Målsætning: 

Marc Wain Pedersen 
Styrmand og skipper 
21 år 
Sundby 
Uddannet sejlmager 
Ansat sejlmager hos Quantum Sail 
Sejlsport, skisport, vægttræning, 
cykeltræning, undervisning af 
Børn og voksne i sejlsport 
Verdensmesterskabet i Yngling 
inden for 2 år 

Morten Grønning 
Midter og spilergast 
21 År 
Tårnby 
Uddannet elektriker 
Ansat hos Amager Elektrikeren 
Sejlsport, undervisning af børn og 
voksne i sejlsport, elektronik. 
Verdensmesterskabet i Yngling 
inden for 2 år 

HISTORIE 
Disse tre drenge har været medlem i SSF gennem mere 
end 10 år, og har her fået den relevante sejluddannelse i 
ungdomsafdelingen, med start i Optimistjolle til kølbåd, 
hvor de også har erhvervet officielt dulighedsbevis, dette 
inden deres 15 år. 
Med hensyn til kapsejladsoplæringen, har de aldrig haft 
nogen konkret træner, ej heller træningspartnere, dette 
skyldes katastrofal mangel på sejlere i og omkring SSF. 
Dette gør præstationen endnu mere bemærkelsesværdig, 
da der er brugt tusindvis af træningstimer på vandet for
an Amager Strand helt alene. 
Disse gutter har sejlet sammen de sidste 5 år, men i 2006 
kom gennembruddet endelig. 
Holdsport som i denne bådtype kræver meget stort sam-

Navn: 
Position: 
Alder: 
Bopæl: 
Uddannelse: 
Beskæftigelse: 
Fritidsinteresser: 

Målsætning: 

...fortsættes næste side 

Kristian Schaldemose 
Forgast og trimmer 
21 Ar 
Sundby 
Uddannet smed 
Ansat smed hos Dan Industri 
Sejlsport, undervisning af børn og 
voksne i sejlsport, renovering 
af sejlbåde 
Verdensmesterskabet i Yngling 
inden for 2 år 

PRÆSENTATION 
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Sundby Sejlforenings talentfulde ynglingesejler, 
fra venstre: 
Marc Wain Pedersen, Morten Grønning og Kristian Schaldemose. 

Tonny Pedersen Ungdomsleder 
Sundby Sejlforeningen 

4 i venten og 

Ae den ene-
sag<ie a 

damer stnri • 

f en 
testbil ful'dVfanten og 

kø* forbi d a{ græstørv 

~ Måske sknii • mi
» gr*sZ lJy/;g

så 
^nde 

S^e de/ene W WiPperen, 

-Far,hvem«Columbus^er 

. Hvad Pok ,e-VristendomsU-
du ikke med i kns 

tuerne? 

GENERALFORSAMLING 
FORÅR 2007 

Søndag den 25. marts 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

Valg af dirigent 
Protokol og beretning 
Regnskab 
Valg 
Lovændringsforslag 
Andre forslag 

. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretær 
Thomas Jensen 

Skolechef 
Ulla Helium 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Kim P. Andersen 

Havneudvalgsmedlem 
Leif Brydenfeldt 

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 25. februar 2007 kl. 900 

Bestyrelsen 
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Nord for SSF 
I samarbejde med Sejlklubben Lynetten afholdder SSF 

en orinteringsaften for foreningernes medlemmer 

onsdag den 21. marts kl. 1900 

i Sundby Sejlforenings klubhus 

Emne: 
Hvad er de nye planer for lystbådehavnen "Prøvestenen" og det 
omkringliggende område 

Gæstetalere: 
Direktør Karl Gustav Jensen fra Københavns Havn 
fortæller om det nye koncept for Prøvestenshavnen. 

Stadsarkitekt Jan Christensen fortæller om kommu
nens visioner for området som støder op til 
Prøvestenen. 

Kort orientering: 
Københavns Kommune og Københavns Havn ønsker ikke at Prøvestenshavnen skal 
være en bådparkeringsplads, men en havn med et rigt foreningsliv inden for det ma
ritime miljø. 
Hvad er Kommunens ønsker og planer for det tilstødende område, når bl.a. Sundby 
Gasværk nedlægges? 

OBS! 
Under mødet bliver der kun servering i pauserne 
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Havn og plads: 
Pladsmærket bliver, mod forevisning af kvittering for betalt 
kontingent/pladsleje, udleveret på kontoret torsdage i kon
tortiden. 

Havnen §6 
Medlemmer med fast plads i havnen, der ikke agter at an
vende pladsen i en længere periode p.g.a reparation eller lig
netide, har pligt til at meddele dette til havneudvalget såle
des, at de ledigblevne pladser kan finde anvendelse som 
lånepladser. 

Her til højre er den foreløbige liste med ansøgninger om 
havneplads 2007 

På listen er de ansøgninger om havneplads, der var modta
get pr. 3. februar 2007. 
Listen kan også ses i mellemgangen og opdateres løbende. 

Hilsen Johnny 

Indm. Medlnr. Bredde Længde Type 
01-01-37 SSF 250 710 Warship 
09-05-75 A1004 320 1000 Maxi 999 
11-01-82 A221 280 830 Bandholm 27 
01-06-89 A321 300 880 LM 28 
25-09-97 A627 266 790 Albin 79 
22-04-99 A582 234 614 Sagitta 20 
16-08-01 A916 350 930 Fairline 
06-09-01 A856 308 942 HP 312 
27-09-01 A884 240 920 Solus Alta 
15-11-01 A926 147 373 Limbo 12 
03-04-03 A341 287 936 HR 31 
18-03-04 A148 265 844 45 m2. spidsg. 
29-04-04 A238 270 770 Viknes 770 
05-08-04 A497 218 830 H-båd 
09-09-04 A860 210 650 Junker 22 
16-09-04 A911 270 880 Olson 29 
01-12-04 A663 250 700 LM motorsejl 
31-03-05 A804 218 830 H-båd 
28-04-05 A943 264 1065 Selva 36 
09-06-05 A33 270 940 B31 MKII 
04-08-05 A310 425 1240 Princess 415 
01-09-05 A447 230 560 Motorbåd 
15-09-05 A576 250 770 Maxi 77 
06-10-05 A739 252 714 Granada 24 
23-03-06 A112 260 762 Albin 25 
21-09-06 A1059 251 740 Selco Scand. 
09-11-06 A14 190 580 Squib 

Ansøgning om havneplads i 2007 
Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts 

Medlemsnr. Indmeldt 

Navn 
Skriv venligst med blokbogstaver 

Adresse 

Postnr. Telefon 

Bådnavn 

Bådtype . 

Bredde 

Længde _ 

Dybgang 

Bytteplads fra nuværende pladsnr. til plads nr. 

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

Dato Underskrift 
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Har du fartøj i Sundby Sejlforening, skal DU gå nattevagt 

Har du gået dine? 

Vagtsæsonen i SSF er nu i fuld gang, men jeg kan se der bliver rift om "vagtdatoerne" i de næste par måneder 

SÅ DERFOR, SKRIV JER PÅ VAGTLISTEN I GOD TID. 

DET KOSTER ET GEBYR PÅ 500,- KR. PR. VAGT DER IKKE ER AFVIKLET 

Alle medlemmer under 70 år, der har plads i havnen eller har fartøj på land, er pligtig til at gå nattevagter i perioden 
fra 1. oktober til 30. april. Medlemmer under 65 skal afvikle 2 vagter pr. fartøj og medlemmer imellem 65 og 70 år, 
skal afvikle 1 vagt pr. fartøj. 

Tilmelding sker på blanketter der findes i mellemgangen bag skipperstuen, samme sted er der opslået vagtlister / 
oversigtskalender og nærmere regler for vagtordningen. 

Udfyldte vagtsedler afleveres i postkassen til vagtstuen. 

Erfaringen viser, at alt for mange venter med at tilmelde sig til senere på sæsonen, og så er vagterne ofte besat. 

Kim. 
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Møder og udflugter for Seniorerne 2007 

Onsdag den 31-01 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 28-02 kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 28-03 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 18-04 Kl. 1000 —1500 DR Byen. Nærmere på opslag. 

Onsdag den 25-04 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 30-05 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 06-06 Kl. 1000 — 1700 Udflugt til Valby bådklub. Nærmere på opslag. 

Onsdag den 27-06 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 25-07 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset, vi skal grille. 

Onsdag den 29-08 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 05-09 Kl. 0900 — 1700 Vi mødes i Fritidshuset. Skovtur ud i det blå. 

Onsdag den 26-09 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 05-10 Kl. 1200 — 1700 Vi mødes i Fritidshuset. Vi spiser røgede sild 

Onsdag den 31-10 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 28-11 Kl. 1200 —1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 05-12 Kl. 1200 — ? Julefrokost Vi har ikke stedet endnu. Husk gave. 

Onsdag den 12-12 Kl. 1200 — 1700 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. Vi planlægger 

2008,s aktiviteter. 

Alle andre onsdage vil der være åbent for Seniorerne fra 1200 — 1700 

Vi til stræber at lave en tur til Prag til september, samt nogle forskellige aktiviteter på onsdage. 

Da SSF,s klubhus ikke kunne nå at være færdig til bankospillet, vil vi lave et i løbet af foråret i 
fritidshuset for os Seniorer. 

Opslag kan ses på Nordre & Søndre moler samt i klubhuset. 

Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op uden tilmelding 
kan ikke regne med at kunne deltage. 

Tilmelding til Julefrokosten vil også være bindende og Seniorer der bare møder op uden at være 
tilmeldt kan ikke deltage. 
Julefrokosten er kun for Seniorer. 

Til alle møder i Senior huset vil der være fri kaffe & te. 
01 & vand kan købes hos Tage. 

For Seniorerne 

Michael Ronild 
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Yderst på Nordre Mole, 

Livredningsøvelse under vandet med 

instrukøren lige ved siden af (tv) 

Men der er også nye ting på beddin
gen: Temaugen lægges tidligere i år, 
i den sidste uge før skolesommerfe
rien, fra den 25. juni til og med den 
29. juni. Denne hyggelige uge som 
hvert år bliver til i et samarbejde 
mellem Sundby Sejlforening og det 

Maritime Ungdomshus, vil byde på 
flere af aktiviteter kendt fra de første 
2 år, men vi håber med ændringen af 
tidspunktet igen at kunne byde på 
underholdning fra en eller flere 
klubber og/eller skoler fra lokalom
rådet. 

Af andre nye tiltag kan nævnes op
start af den nye havsvømmeskole 
som Frank er initiativtager til. Til 
sommer søsættes den med 2 ugers 
Summer Camp i Amager Strandpark 
og forhåbentlig får flere af de unge 
deltagere så lyst og mod på at 
fortsætte udfordringerne i havet, i en 
klub, drevet af svømmeklubben MK 
31. 

Vi er rigtigt glade for at vores lokale 
fisker, Per, hjælper os med fisk til 
undervisningsbrug og håber selvføl
gelig, at vi stadig kan trække på 
hans store erfaring og viden om ky
stfiskeri. I forlængelse heraf skal vo
res frivillige Dan nu også til at lægge 
ruser og net ud som et led i vores 
undervisningsforløb omkring fisk og 
dyr i havet. 

I samarbejde med Poul (navigation) 
vil vi prøve at udarbejde et kortere 
forløb med introduktion af praktisk 
navigation for unge. Rigtigt mange 
unge har efterhånden været igen
nem vores introduktion til sejlads og 
spørger selvfølgelig hvad man skal 
kunne for at sejle længere (ud), og 
med Pouls store erfaring i undervis
ning håber vi at disse unge kan få en 
sjov og brugbar introduktion til at 
finde vej til søs. 

Sidst men ikke mindst fortsætter ud
viklingen af vores gode samarbejde 

med Tonny og Ungdomsafdelingen. 
Vi er allerede i gang med at hjælpe 
kajaksejlerne til rette under vores tag 
og i det gamle ungdomshus så der 
også kommer gang i et hyggeligt 
klubliv for kajaksejlere og jollefolk 
omkring huset som havneteamet så 
fint renoverede udvendigt sidste 

Vi er meget glade for det uundværli
ge og konkrete samarbejde vi har 
med Sundby Sejlforening og ser 
frem til en ny spændende sæson i 
2007. 

De bedste hilsner 
Frank og Erik 
Det Maritime Ungdomshus 

På en klar vinterdag 

Ja, så går mange af os og venter på at 
det skal blive forår. Det er svært ikke 
at komme i stemning, da mange af 
dagene hernede ved vandkanten by
der på sol og klar sigt. Selvfølgelig 
skal nogle af os lige på den obligato
riske skiferie, men på de rolige dage 
går tankerne tilbage til sejler- og ba
desæsonen, hvor der er liv og glade 
børn og unge, der besøger det 
Maritime Ungdomshus og Sundby 
Sejlforening, fra morgen til solned
gang. 

Derfor bruger Frank og jeg også en 
del tid på at planlægge forårets og 
sommerens mange aktiviteter. Og 
den kommer til at byde på såvel go
de, velafprøvede aktiviteter som in
troduktion til jollesejlads og 
windsurfing, dykkerture, kajakpolo 
og svømmeundervisning. 

WMJAHT 

sæson. 

Kaptajn Frank deltager aktivt i de fleste 
aktiviteter 

Endelig skal vi nævne at der i sam
arbejde med ungdomsafdelingen ar
bejdes på at skaffe en eller flere mo
derne kølbåde til brug for de mere 
erfarne ungdomssejlere og undervis
ningbrug for både sejlerskolen og in
troduktionsforløb for unge der be
søger det Maritime Ungdomshus. 
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Referat af 

Afbud fra: Hanne, Mogens og Kim 

Punkt 1. Protokol: 
Der er modtaget invitation til gene
ralforsamling i sammenslutningen af 
havne i DK: FLID (Foreningen af 
Lystbådehavne i DK, se www.fli
dhavne.dk ). Afholdes d. 15/3'07 og 
fra SSF deltager Leif og Kim (plads
mand). 
Der afholdes møde i SSF i Østersø
kredsens bestyrelse 13/2, og kreds-
møde på Bornholm 3/3. 

Punkt 2. Beretning: 
SSF har d. 24/1/07 haft besøg af 
overborgmester Ritt Bjerregaard for 
at besigtige området mellem Strand
parken og SSF, og vi benyttede lej
ligheden til at fremvise DMU. 
I mødet deltog Ib, Jens Green Jensen, 
Tonny og Flemming, samt efterføl
gende fra DMU: Erik og Frank. 
Ib skriver artikel til SSF-bladet her
om. Der henvises derfor hertil. 
Man kan også finde besøget omtalt 
på Ritt's hjemmeside: www.ritt.dk. 
Meget tyder imidlertid allerede nu 
på, at drøftelserne om SSF's lejekon
trakt med kommunen, nu er kom
met ud af dødvandet, med håb om 
et godt resultat, dog næppe inden 
forårsgeneralforsamlingen om 2 
måneder. 
Ib kunne herudover oplyse, at direk
tøren for Københavns Havn Karl 
Gustav Jensen og stadsarkitekt Jan 
Christiansen har givet tilsagn om at 
komme til SSF's lokaler d. 21/3'07 
og orientere om det nye koncept for 
Prøvestenshavnen, henholdsvis 
kommunens visioner for omkring
liggende arealer. Medlemmer fra 
Lynetten og BAS (fiskeriforeninger
ne) bliver inviteret, så det må for
ventes, at der bliver fyldt godt op; 
derfor skal der skiltes og annonce
res: Kun adgang for medlemmer fra 
SSF, Lynetten og BAS. Der skal afta
les 'spilleregler' med Tina, så mødet 
kan afvikles uden forstyrrelser. Det 
blev aftalt, at Poul sikrer den tekni

bestyrelsesmøde 
mandag den 29. januar 2007 

ske side af aftenens afvikling. 
Thomas tager referat. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Højvandet d. 19/1'07 har bevirket, 
at elinstallationen på nordre mole nu 
også er kortsluttet. Vandet steg til ca. 
140 cm over daglig vande, dvs. høje
re end under stormfloden d. 1.-2. no
vember'06. Konsekvensen må være, 
at el på havnen hæves ca. V2 meter. 
1/2 '07 afholdes møde med elektri
ker Karl-Christian om renovering 
samt udarbejdelse/opdatering af 
tegninger over havnens el (med kopi 
til SSF). 
Flemming har bedt Henrik, der ord
ner el i klubhuset, afspærre skuret 
for enden af bassinet, idet der derin
de er 30Amp sikringer, dvs. det vil 
være direkte farligt for ukyndige, at 
forsøge at koble el ind. Der er over
gang i hele systemet, derfor virke 
gadebelysningen ikke. 80% af 
Saltholm var oversvømmet! 
Ib orienterede om den opfølgning, 
der er sket oven på skurbrandsagen, 
og om diverse anmeldelser til forsik
ringsselskaberne. 
Johnny oplyste, at der er kommet 
'tilbud' fra medlem (A429) Finn 
Hendil, om at opsætte den ønskede 
digitale, trådløse vindmåler. Toppen 
af signalmasten kunne være et godt 
sted for placering af måler og sen
der. Der kan opsættes flere modtage
re. 
Flemming orienterede om et uheld 
lørdag morgen 27/1 under snefej
ning med ny traktor: kosten 'slog 
op' og smadrede forruden. Det må 
ikke kunne ske, så en undersøgelse 
og sikring er igangsat. Ny forrude 
isættes 30/1. 
Næste møde med havnesjakket af
holdes 13/2 kl. 08. Poul og Thomas 
inviteret til at 'dække' mødet. 
Annonce om havneplads sættes i 
bladet igen i marts. 

Punkt 4. Klubhus: 
Til mødet forelå et revideret budget

overslag for renovering af køkkenet. 
Der var kommet en del overraskel
ser, således måtte det store køleskab 
kasseres, da bunden var tæret væk; 
der er i stedet købt 2 enkeltskabe; og 
det blev fundet helt nødvendigt, at 
erstatte de gi. skillevægge af spån
plade med nye RF-skillevægge. 
Væggen mod Skipperstuen havde 
vist sig at være rådden og måtte der
for udskiftes. 
Arne forudså, at der ville komme 
flere småting (renovering af kartof
felkoger og stegepande samt RF van
drør). 
Et ønske om ny loftsadgang med sti
ge venter lige lidt. 
Det samlede overslag lander nu på 
ca 600.000, hvoraf en del er betalt i 
2006-regnskabet, og en del finansie
res af erstatninger. 
Flemming har aftalt med Tina, at 
hun overtager det ny køkken tors
dag morgen d. 8/2. Lillian og Jens er 
igang med at støvsuge og gøre rent i 
klubhuset. Flemming efterlyste assi
stance til polering af gulvet. Tonny 
vil kunne levere maskine, der klarer 
arbejdet. 
Arne forhørte sig mht. viderestilling 
af klubhusets telefoner; Kim plads
mand er noget generet af de mange 
opkald til automat-telefonen, der vi
derestiller til havnekontoret. Ny ord
ning overvejes. 
Ib og Flemming holder møde med 
Tina sidst i februar; bla. skal aftales 
ny håndtering af returflasker. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Fastelavnsfesten er under forbere
delse; tønderne er indkøbt. 
Den fremtidige rygepolitik i klubhu
set er ved at blive undersøgt via det 
sekretariat, der er oprettet. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Den. 2/3'07 mødes instruktørerne 
for at planlægge den kommende 
sæson og 31/3 mødes vi med alle 
eleverne. Der bliver undervist i 
praktisk sejlads på ugens 4 første da
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ge fra april til oktober. Der sejles i 
motorbåd og 3 sejlbåde. Der er alt 
optaget, men en venteliste tages i 
brug, da der altid sker frafald. Kom 
ind på kontoret torsdage kl 19 - 20:30 
og hør nærmere. Sidste tilmelding er 
d. 1/3. 
Vi har som noget nyt i år valgt 4 
bådsmænd, som skal hjælpe til med 
det mere praktiske, og til at påse, at 
bådene er sødygtige og i sikkerheds
mæssig forsvarlig stand igennem 
sæsonen. Johnny er motormand på 
sejlbådene. Der holdes møde med 
dem i februar. Det aftaltes at annon
cen 'Så starter vi sæson'en' indryk
kes i bladets februar-nr. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Sæsonen starter mandag 5/2, hvor 
enkelte af ungdomsafdelingens 
medlemmer møder 17:30 -19:30. Der 
afholdes møde med Lynetten 1/2 
om planlægning af kommende 
sæson. Heri indgår et 'Revl & Krat
syn', hvor alle ungerne tages med på 
weekend til en skov. 
Den 13/2 har SSF møde med DS, 
som Ungdomsbærende sejlklub un
der unionen (med eget flag); der øn
skes udarbejdet en 3-årsplan samt en 
udviklingsplan mv. Der er gået 3 år, 
derfor skal aftalerne med DS forny
es. Efterfølgende holdes møde mel
lem DS og repræsentanter fra sejl
klubber langs kysten om sejlerweek-
end'en d. 16/17. juni i Købehavns 
Havn, hvor der må sejles fra 
Dronningeskibet over Refshaleøen 
til Lynetten. Det bliver et stort set-up 
- og en årligt tilbagevendende aktivi
tet. 
Der er afviklet møde med kajak- og 
jollefolket; der er sat gang i at indret
te reoler inde under dækket af 
DMU. 
Det gamle ungdomshus er ved at 
blive tømt, for at blive overdraget til 
kajakker og joller, hvor man kan ind
rette sig efter ønske. Det kaldes 
fremover Jolle- og Kajakhuset. 
Der afholdes maritimt loppemarked 
i maj /juni måned over de kasserede 
effekter. Bidrag til fordel for 
Ungdomsafdelingen modtages. 
Lidt statistik vedr. drengene i Y D24: 
deltog i 77 kapsejladser i 2006; heraf 
13% 1. pladser, 35% placering som 2. 
- 5. plads, dvs i hele 48% af sejladser
ne var de blandt de 5 bedste; og i 

77% af sejladserne blev placeringen 
blandt de 10 bedste. I statistikken 
indgår sejladser under VM, NM, 
EM, DM og hollandsk mesterskab. 
Drengene er derfor indstillet til 
idrætsprisen som Årets Fund i 
Amagerbladet. 
Herudover har SSF sammen med 
DMU indstillet en kandidat som em
ne til prisen som Årets Idrætsleder. 
DS afholder årets generalforsamling 
fredag/lørdag d. 23/24. marts. 
Der afvikles arbejdsweekend for ka
jaksejlere om 14 dage, med indret
ning under dækket af DMU. 
Tonny advarede imod planen om at 
lukke for medlemstilgang ved 1.100 
medlemmer, idet der forventes man
ge nye unge i år, ligesom der er 
kommet godt gang i kajaksejlere. 
Disse bør undtages fra loftet. 
Accepteret. Fremover forventes ka
jakker, speedbåde og joller låst inde, 
idet kommunen er ansøgt om midler 
til at opsætte gitterlåger under dæk
ket af DMU. Mht. ungdommens ind
melding i SSF: der er pt. 56 deltagere 
i afdelingen, og der skal nok gøres 
lidt mere reklame; men kravene er 
uændret: for deltagelse 2. år i arbej
det, kræves indmelding i SSF. Det 
kræver blot at forældrene møder op 
på kontoret - eller evt. at 'kontoret' 
flytter ud til dem ved passende lej
lighed. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
DM for Folkebåde 2008 er blevet til
budt Assens Sejlklub at arrangere. 
SSF opfordres til at søge stævnet for 
2009. 
Der arbejdes på at skaffe sponsorer 
til SSF's (tilbagevendende) Y-stævne 
d. 2/3. juni. Der arbejdes på flere 
fronter - også mht stævnets afvik-
ling. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Motorbåde: intet. 
Sikkerhed: Ib deltog i møde hos KAS 
d. 24/1 om projekt 'Sikker havn' ar
rangeret af FLID. Hjembragte diver
se materiale vedr. redningsstiger og 
brandslukning, som overdrages 
Kim. 
Bestyrelsen besluttede at påbegynde 
en gennemgang af elinstallationer i 
alle skure, med bistand fra en elek
triker. Der udarbejdes en plan her
for, så alle skure bliver åbnet og 

checket; den sættes i marts-numme-
ret af SSF-bladet. 
Den hos TRYG ansøgte hjertestarter 
er ikke blevet bevilget. Overvejes an
skaffet alligevel. 
DS har iøvrigt udgivet et lille hefte 
med støtte fra Codan: Er din båd 
søsikker? Kan varmt anbefales. 
I uddrag vil der være emner herfra, 
der er velegnede til trykning i bla
det. 
Fra mødet kunne endvidere berettes, 
at der var dårlige erfaringer med 
holdbarhed af fluorescerende ma
ling; i stedet anbefales folie benyttet. 
Codan frarådede, at fartøjer (speed
både) aflåses med kæder til havne
pladsen. Ved brand risikeres, at flere 
fartøjer antændes fordi man ikke i ti
de får fjernet fastlåste fartøjer. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul fremlagde annonce til general
forsamlingen 25/3. 
Åbningstider i restauranten ønskes 
som fast 'annonce' i bladet. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Projekt MORA blev kort behandlet; 
som midlertidig havneplads kan bå
den benytte den ene af Ungdoms
afdelingens pladser på nordre mole. 
Udkast til reglementet vurderes pt. 
for restriktivt, men afventer nærme
re behandling, idet Tonny ville frem
skaffe tilsvarende bestemmelser fra 
Hellerup Sejlklub til sammenligning. 
Drøftes nærmere på mødet 26/2. 

Mødet slut ca. kl. 21:10 
Næste ordinære møde afholdes d. 
26. februar 2007, kl 18:30. 

Følgende yderligere datoer i 1. hal
vår af 2007 bedes reserveret: 26/3, 
30/4, 29/5 og 25/6. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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Sejlerskolen 

Nu skal vi til at tænke på den 
kommende sæson. 
Alle bådene er fyldt op, men en 
venteliste tages i brug. Frafald er 
der altid, mange har jo meldt sig 
til allerede i august og september 
2006. 
Man skal have duelighedsbevis 
for at få båd plads i SSF. Vi kan 
tilbyde undervisning i motorbåd, 
to spækhuggere og en gaffelrigget 
kragejolle, kig på vores hjemmesi
de. 
Vi starter med instruktørmøde 
fredag 2 marts kl. 1900 for at tilret
telægge arbejdet på bådene. 
Aktivitetslisten skal også arrange
res. 
Kontakt mig hvis i har nogle for
slag, fornyelse er jo altid godt. 

Alle elever, som har tilmeldt sig 
sejlerskolen, skal møde til intro
duktion i klubhuset lørdag 31. 
marts kl. 1000 

Med venlig hilsen Ulla 

Amageroanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

På seniorernes vegne 
A 483 Vilna 

Restaurationens åbningstider hele året 
Jan Feb-mar April Maj-aug Sept Okt Nov Dec 

Mandag L Lukket 9-20 9-22 9-20 Lukket Lukket 9-18 
Tirsdag u 9-18 9-20 9-22 9-20 9-20 9-18 9-18 
Onsdag k 9-18 9-20 9-22 9-20 9-20 9-18 9-18 
Torsdag k 9-21 9-21 9-22 9-21 9-21 9-21 9-21 
Fredag e 9-19 9-21 9-22 9-21 9-20 9-19 9-20 
Lørdag t 9-19 9-21 9-22 9-21 9-21 9-19 9-20 
Søndag - 9-19 9-20 9-22 9-20 9-20 9-19 9-19 

o 

Aret 2006 Seniorerne 
Så sluttede året 2006 med mange gode 
oplevelser for seniorerne, bl.a. med vores 
rejser og skovtur og mange andre gode 
oplevelser, som vi, der trofast møder op, 
har haft sammen. 
Rejserne til udlandet har været nogle go
de ture, hvor vi har hygget os sammen og 
alle har vist været glade for hvad der har 
været arrangeret. 
En tak til dem der planlægger hvad der skal 
foregå i sæsonen. 
Året sluttede med vores årlige julefrokost, som var den 6. de
cember. 35 stykker kom og vi havde det så julehyggeligt som vi 
plejer med gaver og sange. 
Hermed vil undertegnede sige tak for året der gik og ønske alle 
et glædeligt 2007. 
Vi ses igen til forhåbentlig ligeså mange gode oplevelser. 

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.flemmingwuiff.dk 
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Mindeord 

Den 26. december mistede vi 
Annie Fraenkel, medlem af SSF 
og også medlem af seniorerne. 
Annie var et sødt og rart menne
ske, som altid skabte humør og 
glade smil til seniormøderne. 
Hun var med fra seniorerne star
tede og var glad for at komme 
indtil sygdom ramte og tog kræf
terne. Hun levede stadig med i 
hvad der foregik og var i godt 
humør indtil for to måneder si
den hvor sygdommen for alvor 
tog fat. 
V i vil mindes Annie for hendes 
altid venlige og søde måde at 
være på. 
Æret være hendes minde. 

På seniorernes vegne 
A 483 Vilna 

Aktiviteter i SSF i 2007 
25. marts Generalforsamling 
31. marts Sejlerskolens elevmøde 
17. april Præsentationsaften 

26.-27. maj Sejl noget andet Østersøkredsen 
2.-3. jun Afsluttende ranglistestævne Yngling 

9. juni Jazz i SSF 
17. juni Familiesejlads 

5. maj Standerhejsning 
26.-27. maj Sejl noget andet. Østersøkredsen 

27. maj Pinsemorgen 
23. juni Sankt Hans aften med bål 

2.-7. juli Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm 
28. oktober Generalforsamling 
8. devember Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-sejlforening.dk 

2007 Tilmelding til sejlerskolen 
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og 
indsende eller aflevere denne kupon til kontoret. 
Anden års elever og elever fra navigationskurset har første prioritet til 
at vælge ugedag og hold 
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer. 
Du skal selv medbringe personlige udstyr, redningsvest m.m. 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer/by: 

Har du bestået teoretiske navigationsprøve? Ja Nej 

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd __ eller sejlbåd 

Hvilken dag ønsker du at sejle? Mandag Tirsdag Onsdag 

Alternativ dag? Mandag Tirsdag Onsdag 

Medlemsnummer: 

Fødselsdag + år: 

Tlf. privat: 

Tlf. arbejde: 

Har du deltaget før? Ja Nej 

Torsdag 

Torsdag 

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

Dato Og underskrift 
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Returneres ved varig adresseændring 
Afsender . 

PO$T Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 T\ ¥% D A N M A R K  

DK 2300 København S IF 

Stor fastelavnsfest i SSF 
Søndag den 18 februar 

Tøndeslagningen starter kl. 12 
så kom i god tid. 

Tønder til små børn, store børn, 
damer og herrer 

samt sjovest og fineste udklædning 

Efter tøndeslagning vil der blive underholdende 
overraskelser til børn og barnlige sjæle. 

Præmie til bundkonge, kattekonge, 
kattedronning 

Husk at der er rygeforbud i Pejsestuen og 
salen fra kl. 11 til festen slutter. 
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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 - 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 32 58 14 24 

Restaurationen 32 59 41 30 Åbent: man. - ons. kl. 12-13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmeside www.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

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 

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 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 
Mette Byriel Mette_by@Hotmail.com 

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 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Kapsejladschef: 
Mogens Fuglsang 32 58 09 16 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 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 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail pc@chiep.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Årets Idrætsleder 2006 

En jury nedsat af Amager Bladet har 
siden 1987 udnævnt en ildsjæl til 
"Årets Idrætsleder", og i de forløbne 
20 år har titlen ikke været tildelt en 
leder indenfor sejlsport. 

Der er mange dygtige ledere i klub
berne på Amager, og der var indstil
let 10 emner til årets "leder". Efter 
debat blev vor egen Tonny valgt 
med samtlige stemmer og det er flot 
- Tillykke Tonny, og det kan vi an
dre i Sundby Sejlforening også være 
stolte af. 

Ved en lille højtidelighed på Hotel 
Park-Inn den 27. februar blev me
daljer og en check på 5.000 kr. fra 
Amagerbanken overrakt vinderne i 
følgende rækkefølge: 

Årets Idrætspris: 
Mikkel Kessler fra CIK boksning for 
andet år i træk 
Årets Fund: 
Frederik Wørner fra svømmeklub
ben Kvik Kastrup 
Årets klub: 
Tårnby Curling Klub 
Årets Idrætsleder: 
Tonny Pedersen fra Sundby 
Sejlforening 

Tonny havde inviteret familie og 
venner fra SSF og DMU til at over
være seancen og han strålede af 
stolthed da han blev hyldet med 
3xHurra, der blev efterfulgt med et 
rungende SSF fra vort bord - til stor 
moro for de andre gæster. 

Det er en flot liste over dynamiske 
ledere som tidligere har fået prisen 
og jeg er glad for, at Tonny er kom
met med på listen for hans uvurder
lige indsats for børn og unge i 
Sundby Sejlforening. 

Ib Petersen 
Formand 

Forsidebilledet: 
En aldrende dame med svaj i, 
Øveballen fylder 70 år den 17. ju
ni, skal nu pudses op og gøres 
smuk og præsentabel til endnu en 
sæson som skolebåd i SSF 
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Tonny er både vandmand 
og landkrabbe 
Det kunne vi læse i AmagerBladet tirsdag den 27. februar. 

Ungdomsleder Tonny 
Pedersen fra Sundby 
Sejlforening lever og ån
der for at føre unge men
nesker ud på vandet. Og 
med Det Maritime Ung
domshus har årets idræts
leder de perfekte rammer. 

Af Jacob Schneider 

»Er du sindssyg... Hold da op. Den 
er der da ellers stor konkurrence om, 
ikke?« 

Tonny Pedersen er helt oppe i skyer
ne, da Amager Bladet ringer op og 
afslører, at han har vundet prisen 
som Årets Idrætsleder 2006. Prisen 
gives til en idrætsleder, der i løbet af 
året har gjort eller igangsat et synligt 
arbejde for en klub på Amager. Og 
Sundby Sejls ungdomsformand le
ver til fulde op til den beskrivelse. 

Det synlige resultat af Tonnys arbej
de har været de glade ansigter på 
omkring 3.000 børn og unge fra sko
ler, fritidshjem og klubber, der har 
haft fornøjelsen af en tur på 
Øresund i løbet af året under 
Tonnys motto: »At sejle er at leve«. 

Det Maritime Ungdomshus, der 
danner de imponerende og arkitek
tonisk præmierede rammer for klub
bens ungdomsarbejde, var seks år 
undervejs, inden det alternative 
ungdomsprojekt fik vand under kø
len. Fra starten var huset en del af 
Holmbladsgades Kvarterløft, og det 
har knyttet mange gode kontakter 
mellem sejlklubben og de lokale in
stitutioner. 

»Og så gjaldt det ellers bare om at 
gøre sin indflydelse gældende. Vi la

tvHéigfl-dk 

Aggsm®aw 

-Tonny f&derjen 

Tonny Petersen er ikke til at drive væk fra miljøet omkring Sundby Sejlforening. 

Tegning: Linda Gil 

vede om på alle kommunens tegnin
ger og fik nærmest det hele, som vi 
ville have det. 
Jeg vidste slet ikke, at jeg var indstil
let indtil for et par dage siden. 
Hovedmændene har været den dag

lige leder af ungdomshuset Erik 
Hauerberg og vores formand Ib 
Petersen... Nå, for pokker. Det er jo 
stort, det her. Det er rigtig rart, når 
folk føler, at man gør en forskel,« 
stråler Tonny gennem røret. 
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Visionært arbejde 
I indstillingen til prisen som årets id
rætsleder skriver sejlklubbens for
mand blandt andet: 

»Først og fremmest har Tonny været 
omdrejningspunktet for Sundby 
Sejlforening i at etablere et solidt og 
respektfuldt samarbejde mellem Det 
Maritime Ungdomshus som offent
lig institution, sejlforeningens ung
domsafdeling og de voksne brugere. 

Hans udviklingsorienterede og visi
onære arbejde i vores bestyrelse 
igennem seks år har især i de sidste 
to år båret frugt, hvor hans store ak
tive indsats og glæde ved sejlsporten 
har pustet nyt liv i ungdomsafdelin
gen og gjort mange nye børn og un
ge fra lokalområdet interesseret i 
maritim idræt og især i sejlsporten.« 

Ungdomsformanden startede som 
juniorsejler i Sundby Sejlforening i 
1969 og deltog blandt andet ved VM 
1979 i Kristianssand i ynglingejolle 
sammen med den senere verden
smester Michael Empacher. 

I en tid, hvor sejlsporten har svært 
ved at tiltrække de unges gunst, har 
ungdomsafdelingen tredoblet sit 
medlemstal, siden Tonny Pedersen 
trådte til i 2001. Gennem sit arbejde 
som ungdomsformand i Østersø
kredsen i Dansk Sejlunion har han 
været vidt omkring og delt rund
håndet ud af sine erfaringer med 
samarbejde på tværs af de traditio
nelle skel mellem myndigheder, in
stitutioner og idrætsforeninger. 
Sundby Sejlforening blev den første 
klub i landet, der modtog titlen 
'ungdomsvenlig sejlklub1, og klub
ben har netop fået fornyet denne 
blåstempling. 

Sejl noget andet 
I juni 2006 var han primus motor i 
projektet »Sejl noget andet,« hvor 
unge sejlere fra regionen blev udfor
dret til at prøve andre bådtyper end 
dem, de er vant til at sejle. 

»Det gælder bare om at gøre de unge 
mennesker trygge ved vandet. Om de 
så vil sejle joller, ro kajak, surfe eller 
bare stå på molen og fiske... det er fint, 
bare de oplever vandet. 

Vi er jo omgivet af vand, og 
Danmark har altid været en af de 
førende sejlsportsnationer - det er en 
stor del af vores historie og kultur,« 
sagde han til Amager Bladet ved 
den lejlighed. 

I slutningen af august blev der af
holdt temauge med titlen »Søulke og 
landkrabber«. 

Formålet var at præsentere kvarterets 
unge for det våde element som alter
nativ til de mange andre fritidstilbud, 
og det blev en succes: der deltog cirka 
60 børn fra områdets skoler, klubber 
og fritidshjem hver dag. 

Flere ældre fra sejlklubben var også 
med, da der blev sejlet og fortalt 
skrøner fra verdenshavene, under
vist i navigation, øvet 'dogme-fit-
ness' på husets tag og leget i den sto
re vandlegeplads. Deltagerne kunne 
også svømme penge ind til en ny 
svømmeskole ved Amager 
Strandpark, der skal stå klar i som
meren 2007: for hver runde på 25 
meter gav Københavns Kommune 
en rund femmer til »Svøm i penge« 
projektet. 

Udover breddeidrætten brænder 
Tonny Pedersen også for eliten. 

Familien står bag 
Ynglingjollen YD24 med Morten 
Grønning, Kristian Schaldemose og 
Tonnys søn Marc Wain Pedersen 
som skipper har opnået fantastiske 
resultater i løbet af 2006: en 12. plads 
ved VM, femteplads ved NM, en 
fjerdeplads ved U23 EM, vindere af 
det danske U23 Grand Prix og en 
førsteplads på den danske rangliste. 

»De tre drenge er helt fantastiske. De 
ligger et kæmpe stykke arbejde i 
klubben, og jeg var ikke blevet årets 
idrætsleder uden dem - ellers havde 
jeg ikke kunnet styre tingene så nemt. 
Man bruger da rigtig mange timer på 
det, og det kunne ikke lade sig gøre 
uden familiens opbakning - man kan 
vel sige, at de står ud med mig.« 

AmagerBladet har venligst 
stillet hele artiklen til rådig
hedfor SSF's blad. 

4 klubber har fået for
længet deres status som 
ungdomsvenlig Sejlklub 
De klubber der i sin tid var først 
med at blive ungdomsvenlige, da 
konceptet kom frem, skal i den 
kommende tid have forlænget de
res status som ungdomsvenlig 
sejlklub. 
En godkendelse som ungdoms
venlig sejlklub gælder nemlig i 3 
sæsoner, og derfor har Dansk 
Sejlunion alilerede været på besøg 
i en del klubber for at samle op på 
om klubben fortsat er ung
domsvenlig. 

En forlængelse af ungdomsvenlig 
sejlklub foregår ved at der kom
mer en breddekonsulent på besøg 
i klubben. 
Klubben har på forhånd forberedt 
en lille redegørelse for hvad det har 
betydet at være ungdomsvenlig. 
Konsulenten og klubben gennem
går derefter den oprindelige 
ansøgning, der i sin tid lå til 
grund for godkendelsen. Dette 
gøres for at sikre sig, at klubben 
fortsat kan stå inde for at opfylde 
kravene til ungdomsvenlig sejl
klub. 
I mange klubber er junior/ ung
domsformanden skiftet ud siden 
godkendelsen, og det er derfor en 
sund proces at gennemgå materi
alet, og samle op på hvilke ting 
der måske trænger til en opdate
ring i forhold den gamle ansøg-
ning. 
Et andet, vigtigt perspektiv for DS 
i at fortage disse besøg, er at kon
sulenten opsamler viden. De ung
domsvenlige sejlklubber er et 
godt sted at gøre dette, idet de jo 
er blandt de mest velfungerende i 
landet. 

Indtil videre har følgende klubber 
fået forlænget deres status i 3 år: 

Sundby 
Horsens 
Sillerslev 
Thurø 

Kilde: Dansk Sejlunion 
www.sejlsport.dk 
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TAK TIL SSFs MEDLEMMER, UNG-
DOMSSEJLERE OG INSTRUKTØRER 
I UNGDOMSAFDELINGEN SAMT 
DAGLIG LEDELSE I DET MARITIME 
UNGDOMSHUS 

Her i bladet vil jeg gerne, udtrykke min taknemlighed til en 
masse mennesker, som er årsag til at jeg i dag den 27-2-
2007, har modtaget årets idrætslederpris 2006 på 
Amager. 

Denne dag er en af de dage, man ikke glemmer, lige hjemkommet fra prisover
rækkelse på hotel Park Inn på Hedegårdsvej, sidder jeg her og tænker på, hvor 
dejligt det er at skrive lidt SSF historie, den er jo lang og interessant i forve
jen, men nu kan der jo føjes et lille kapitel til den. 
Denne titel er jo ikke kun min fortjeneste alene, den kan jeg med glæde sende 
videre, til de mange mennesker som er medvirkende til succesen. 
Først og fremmest vil jeg nævne, de unger som gør det hele værd, at beskæfti
ge sig med dette hverv, alle medlemmer af ungdomsafdelingen, SSFs medlemmer 
for at bakke op omkring os, bestyrelsen som er meget fokuseret på afdelingens 
værdi, Formand Ib Petersen, personalet i DMU Frank Lambert og Erik 
Hauerberg for at indstille mig til prisen, Michael Empacher for at tale SSFs og 
min sag i sportskomiteen og sidst men ikke mindst, de gutter som bruger deres 
dyrebare fritid sammen med undertegnede, på at få hele butikken til at funge
re, Martin Brydenfeldt, Claes Bohn, Sune Methmann, Morten Grønning, Kristian 
Schaldemose og Marc Wain Pedersen, uden jer drenge så var denne dag aldrig 
kommet til mig. 
De allervigtigste personer som skal takkes er min familie, min far for at præs
entere mig for sejlsporten for rigtig mange år siden, Mia, Marc og min kone 
Gitte, som i den grad må lide afsavn, men har forståelse for min ildhu, (håber 
jeg), til jer vil jeg sige TUSIND TAK FOR OPBAKNINGEN, jeg ved godt det ik
ke altid er nemt, at høre på alt mit, SSF mig her og der. 
Når det er sagt, så lad mig lige tilføje, at jeg håber i er med fremover, for der 
kommer, med jeres støtte forhåbentlig, meget mere i fremtiden. 

Til alle jer der sidder og tænker på, at det tager en masse tid at engagere sig i 
denne type arbejde, kan jeg kun sige JA DET GØR DET, men det er det værd 
når en sådan dag kommer til en. 
Til jer der kunne tænke jer at prøve, MØD OP HOS OS, lad os se om det er noget. 

De glade unge ansigter gør det nemmere end i regner med. 

TUSIND TAK 
UNGDOMSLEDER TONNY PEDERSEN 
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Et herligt gensyn med 

Hopla-pigerne 

Torsdag den 15. februar var Hopla-Pigerne på scenen igen. 

Hopla-Pigerne har gennem årene været ivrige deltagere ved rigtig 
mange festlige lejligheder i SSF. De har optrådt med sange, skets og 
revyer til næsten enhver tænkelig lejlighed . 
Vi har nydt de mange timers gode underholdning ved jubilæer, afrig-
gergilder, standerhejsninger, indvielse af lukumsbygninger og meget 
meget mere. 
På denne torsdag aften blev vi præsenteret for en herlig buket af de 
mange sange Hopla-Pigerne gennem tiderne har optrådt med. Et rart 
gensyn med de Hopla-Piger som har underholdt og moret rigtig 
medlemmer gennem en lang årrække. 
Vi savner i foreningen en gruppe som Hopla-Pigerne som virkelig 
kan sætte stemningen i vejret med deres revyer og sange på de festli
ge dage i SSF. Vi kan jo håbe på at der er nogle af de yngre medlem
mer med friske kræfter og gå på mod vil tage tråden op og lave noget 
lignende til stor glæde og fornøjelse for dem selv og alle os andre. 
Jeg tror også på at Hopa-Pigerne vil hjælpe med at få en ny gruppe i 
gang-
En stor tak til Hopla-Pigerne for gode underholdning de har givet os 
gennem årene. 

Formanden overrækker en buket til Hopla-Pigerne med 

tak for den gode underholdning 
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Fastelavnsfest i SSF. 
Rigtig mange benyttede sig af det 
milde vejr til at slå katten af tønden 
i SSF. 

Småbørn Storebørn Damer Herrer 

Kattekonge: Fredrik Gustav Berit Michael 

Kattedronning: Kea Katrin Marete Daniel 

Bundkonge: Josefine Mie Kirsten Per 

Alt i alt en rigtig god dag hvor bå
de børn og voksne hyggede sig. 
Til sidst en stor tak til alle hjælpere. 

Mvh. Festudvalget. 

Efter lang tid og mange hjælpende 
slag fra voksne samt lidt klipning i 
tøndebåndene, lykkedes det den 
yngste gruppe at slå tønden ned. 

Efter tøndeslagningen samledes alle 
børn på dansegulvet, så vores helt 
uvildige dommere Ingelise og Per 
kunne finde de to bedste dragter. 

Det var en svær opgave, da alle var 
utrolig flotte, men valget faldt på en 
stor hvid terning samt en sømands-
vagabundt med stråhat. 

Da alle børn havde fået fastelavns
boller og kakaomælk, fik de voksne 
lov til at gøre rent bord. 

Lidt senere blev gulvet fyldt med 
100 balloner til ballon indsamlings 
konkurrense med efterfølgende fæl
les oprydning, så alle balloner kun
ne være i en lille affaldspose. 

Hos de store børn blev der lagt 
mange kræfter i slagene, og alle 
holdt ud til sidste pind faldt. 

Både damerne og herrerne mødte 
talstærkt op, så det var godt at 
Bjarne havde forstærket tønderne, 
så der gik flere omgange inden det 
lykkedes at slå dem ned. 



Portræt af • • • 

Der var engang..., sådan begynder 
mange eventyr. Nu også dette lille 
portræt, for det er eventyrligt det, 
der her skal berettes. 

Der var engang, for ikke så længe si
den, hvor der på lågen til Sundby 
Sejlforening hang et skilt: 

Kun for medlemmer. 
Det var (næsten) lukket land, hvad 
der foregik inde bag lågen, for alle 
ikke-medlemmer, der ikke fandt på 
at komme ind fra søsiden - altså sej
lende. For det var jo ikke, fordi hav
nen ikke var gæstfri. 
Men fra gaden var der altså kun ad
gang for medlemmer. OK, der var 
undtagelser. Mig lykkedes det en
gang at komme ind, fordi 3 SSF'ere, 
Carl Nielsen, Poul Larsen og Knud 
Larsen 'Nordkaperen' blev fejret 
med en særudstilling (1994), som de 
første danske amatørsejlere, der 
præsterede en jordomsejling (1946-
48). 
Og så var der/er der jo SSF-bladet, 
som man nu gennem 65 år har kun
net finde rundt omkring i alle havne. 
Det var og er altid læseværdigt, og 
giver indblik, for den der forstår at 
værdsætte det skrevne ord. 

Med dette lille portræt, som er første 
bidrag i en lille serie, vil vi nu 'slå 
dørene op' og berette lidt om, hvad 
det er, der får SSF til at fungere som 
en af landets bedste og største sejl
klubber. Og mht. til den lukkede 
låge, siden etableringen af Det mari
time Ungdomshus (DMU indviet 
april 2004) på nordmolen, helt ude i 
vandkanten, har der i dagtimerne 
været offentlig adgang til havnen og 
stien langs nordmolen til DMU. 
Inden længe vil yderligere en låge i 
det SØ-hjørne, forbinde havnen med 
Strandparken - i dagtimerne, idet 
kommunen længe har ønsket en sti 
langs vandet etableret. 

Uden for hegnet tales der så meget 
om 'det grå guld'. Men når det kom
mer til stykket, bliver ældre medar

bejdere sjældent værdsat efter fortje
neste. Som ung dynamisk chef eller 
leder skal man vise handlekraft og 
være beslutningsdygtig osv., og 
medarbejderne skal hele tiden være 
omstillingsparate. 
De to ting går fint i spænd sammen, 
de ældre medarbejdere ryger ud af 
arbejdsmarkedet i hastigt tempo, på 
trods af alle de kønne ord ved offici
elle lejligheder. 

Men kommer man inden for hegnet i 
Sundby Sejlforening, åbner der sig 
en anden verden. Her trives ældre 
medlemmer fint, og alle, der har 
lyst, kan få lov at udfolde sig. 
Mange har været medlemmer så 
længe, at begrebet 'en menneskeal
der' ikke længere giver mening, for 
det er jo kun 25 år. SSF har netop la
det fremstille en 70-års nål! - og der 
skal nok blive brug for mere end 1 
stk. Vi taler om medlemmer, der i ti
dens fylde ofte har haft (flere) tillids
hverv i klubben. 

Her skal nu berettes om 
Havnesjakket: 
Sundby Sejlforenings havn er vokset 
frem og er blevet vedligeholdt ved 
medlemmernes indsats. Sådan var 
det ved etableringen i 1923, og sådan 
er det den dag i dag. Skiftende hav
neudvalg har gennem årene kunnet 
nyde godt af en lille kreds af med
lemmer, der gjorde en helt igennem 
uvurderlig indsats for havnens drift 
og vedligeholdelse - i fortrinligt 
samarbejde med pladsmanden. 
Den 13. februar 2007 blev seneste 
'Møde med havnesjakket' afholdt, 
og billedet viser, hvem de fremmød
te er. Sygdom forhindrede, at bille
det blev komplet. Møderne afholdes 
regelmæssigt og knytter havneud
valg, pladsmand og havnesjak sam
men i den fælles opgave, at vedlige
holde og viderudvikle havnen til 
medlemmernes bedste. 
Der var mange emner på dagsorde
nen og yderligere et par bestyrelses
medlemmer deltog derfor med 

punkter (klubhus, sikkerhed o.s.v.). 
Havnesjakket er en unik gruppe af 
ældre medlemmer, der kan klare det 
meste. Deres lige findes næppe i an
dre havne i DK. Det kan der være 
mange forklaringer på, men som of
test er der gået bureaukrati i sagen, 
hvis det er kommunen, der er ejer, 
så vil den også bestemme - dvs det 
er pengene, der styrer. 

Men ikke i SSF. Her er det medlem
merne, der bestemmer - og betaler. 
Det er derfor, det har været så vig
tigt, at få lejekontrakten med 
Københavns Kommune forlænget. 
Så vi fortsat kunne råde og regere 
over egen havn, med alle de opga
ver, der følger med. Det ser heldig
vis nu ud til at lykkes, takket være 
god assistance fra overborgmeste
ren. 

Der er også aktiviteter, der må ud
skydes, fordi kræfterne ikke rækker. 
Derfor denne appel: 
Har du lyst at være med og bidrage 
med din indsats, så kom frit frem. 
Lige nu skal havnens betonflader ef-
tergås og lappes, og for at sikre en 
fornuftig genopretning heraf, skal 
der først fjernes en del (med luft
hammer). Bænkene på sydmolen 
skal renoveres. 
Ukrudtsbekæmpelsen skal organise
res, og bestyrelsen leder fortsat efter 
et medlem, der som havnefoged, 
kan løfte arven efter (A342) Mogens 
Pedersen (har ønsket at få et sabba
tår). 
I tillæg hertil skal der findes et med
lem, der kan sætte og nedhale flaget 
på flagdage. 

Men tilbage til portrættet, efter med
lemsnummer, dvs i tilfældig række
følge præsenteres her: 

A96 Jens Rasmussen 
'Far-til-fire', klubhussjak 
A244 Rasmus Bech 
æresmedlem, havnesjak [tidligere i 
havneudvalg] 
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A268 Leo Jensen 
fraværende), havnesjak 
A550 Lewis Zachariassen 
havnesjak, Årets Sundby'er 2004 og 
2006 
A665 Allan Petersen 
(fraværende), havnesjak, gartner 
A690 Holger Nielsen 
æresmedlem, havnesjak [tidligere i 
havneudvalg] 
A932 Bjarne A. Larsen 
havnesjak [tidligere skolechef], Årets 
Sundby'er 2002 
A1005 'Ole' Poul Petersen 
havnesjak 
A1059 Niels J Axelsen 
malersjak 

Som anført fik Lewis (igen) pokalen 
som 'Årets Sundby'er' i 2006, med 
begrundelsen, citat: 
For sin store, daglige 09-til-17 indsats 
på havnen og for utallige enkeltpræstati
oner. 

Man kan i ugens løb træffe flere af 
havnesjakkets medlemmer på hav
nen, de hygger sig med hinanden, 
og får udført de forefaldende opga

ver i samarbejde med pladsmanden 
og til havneudvalgets store tilfreds
hed. 
Der er og har været opgaver nok, at 
tage fat på. 
Højvande har 2 gange denne vinter 
forårsaget kortslutning i elinstallati
oner langs molerne og lagt havnen 
sort som natten, fordi gadebelysnin
gen også forsvandt. 
Derfor forestår en fornyelse, der 
hæver alle eistik ca Vi m - som vi 
kender det på midtermolen. 
Der er skiftet hammer på bolværket i 
havnens SØ-hjørne. 
Mastekranen har været nede til ef
tersyn. 
Der skal opsættes Rød/Grøn-skilt
ning op på samtlige pladser i hav
nen, inden sæsonen starter. 
Efter brand i et af skurene forestår et 
større oprydningsarbejde, så myn
dighedskrav til skelafstande mv. 
igen er opfyldt. 
Bøjer, der afmærker adgangen til 
havnen, skal ud/ind. 
Der skal åbnes/lukkes for vandet. 
Kloakker og tagrender skal checkes 
2 gange årligt. 

Blå Flag-ordningen skal sikres med 
nye initiativer. 
I år bliver havnens sikkerhedsudstyr 
gennemgået og suppleret med red-
ningskranse, pulverslukkere og red-
ningsstiger. Midtermolen skal have 
træimprægnering, men først skal 
den lige behandles med algefjerner. 
Osv., osv. 

'Er du trist og har du sorg i sinde, så 
kom med mig ned til..., normalt ville 
det her lyde, Lundeborg, - men vi 
kan i Sundby Sejlforening tilbyde et 
sammenhold, der er uden sidestyk
ke. Det hænder dog af og til, at der 
lyder spidse bemærkninger med
lemmerne imellem - og den frivillige 
indsats vil her ofte være 'skydeski
ven'. Som afslutning på dette lille 
eventyr, skal der derfor lyde en op
fordring til at rette skytset mod be
styrelsen, hvis der er kommentarer 
til udviklingen på havnen: 
Skyd ikke på pianisten! - han/hun er 
ofte en kunstner på sit felt og helt 
uundværlig for klubben. 

sekretæren 

Fra mødet med havnesjakket 13/2 2007 ses fra venstre mod højre: Fhomas (sekretær), Holger, Rasmus, Bjarne, Kim (Motorbåde & Sikkerhed), Jens 
('far-til-fire'), Flemming (halvt skjult næstformand), Lewis, Niels, Arne (Klubhus), Kim (pladsmand), 'Ole', Leif (Havneudvalg) og Ib (formand). 



GENERALFORSAMLING 
FORÅR 2007 

Søndag den 25. 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 
Thomas Jensen 

Skolechef 
Ulla Helium 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Kim P. Andersen 

Havneudvalgsmedlem 
Leif Brydenfeldt 

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 til generalforsamlingen 
Lovændringsforslag 

Forslag 1. Love § 17 ændres til: 
Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdende med 
restauratør/forpagter, og forpagtningen udbydes i 
licitation hvert 5. år, første gang i 2008. 
Bestyrelsen kan frit vælge mellem tilbuddene eller 
forkaste dem alle. 
Lejen følger pristallet i perioden. 
Bestyrelsen fastsætter løn og arbejdsvilkår for ansatte 
medarbejdere. 
Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af bestyrelsen. 

Medlem A 388 Sven-Erik Culmsee 

Nuværende Love §17 
Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med restauratør el
lerforpagter, samt løn og arbejdsvilkår for ansatte medarbej-

Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af bestyrelsen 

Andre forslag 

Forslag 2 
Bestyrelsen foreslår: 
Ekstra kontingent som betales pr. 1. maj 2007. 
kr. 300,00 for aktive medlemmer 
kr. 150,00 for passive medlemmer 

Motivering: 
El. installationen på sdr. og ndr. mole skal fornyes grun
det kortslutning ved stormflod og senere højvande samt 
ekstraordinære udgifter ved retabling af køkkenet i 
klubhuset. 

Forslag 3 
Bestyrelsen foreslår: 
Billardet i skipperstuen sælges og lokalet indrettes som 
klub- og mødelokale. 

Motivering: 
Det opstillede billard benyttes kun 3-4 gange årligt og 
forhindrer brug af lokalet til andre formål. Yderligere 
motivering på generalforsamlingen. 

Forslag 4 
a. Pejsestuen gøres til permanent opholdsrum til "kun 
for medlemmer" hele døgnet. 

b. Pejsestuen gøres til opholdsrum for medlemmer efter 
kl. 1500 på hverdage og fra kl. 1000 lørdage, 

søndage samt helligdage. 

Medlem 524 Jørgen Zeimer 
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Sundby Sejlforening 
regnskab fra 1.1.2006 til 31.12.2006 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger 
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret 

København, februar 2007 

Brian Frisendahl Bjarne Kallesøe 
revisor revisor 

Medlemstal: 
A-aktive 908 B-aktive 87 Junior 21 Mini 29 
2005 864 2005 94 2005 27 2005 29 

Indtægter: 2005 2004 2003 
Ydelser fra medlemmer: 1000 kr 1000 kr 1000 kr 
Indskud 98.805,00 105,6 67,5 63,2 
Indbetalte vagter 82.000,00 64,5 67,5 60,3 

Kontingenter: 
A-Aktive 755.550,00 637,6 615,6 636,7 
B-Aktive 41.737,00 38,7 41,4 44,2 
Juniorer 9.500,00 8,2 7,9 8,0 
Mini juniorer 1.568,00 1,6 1,5 1,2 
Strafgebyr 700,00 809.055,00 0,2 5,7 11,4 

Pladslejer: 
Faste pladser 765.585,72 690,5 610,5 620,1 
Vinteroplæggere 85.694,30 82,1 57,2 64,4 
Skure og haver 112.161,00 96,1 94,6 71,3 
Slæbejoller 5.770,00 5,2 6,6 6,5 
Nye pladser 34.400,00 1.003.611,02 5,3 11,4 1,0 

Renteindtægter 2.419,47 0,2 0,5 0,7 
Indtægt i alt 1.995.890,49 1.735,9 1.587,8 1.588,8 
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Udgifter: ;• v 

Havn & plads: X: 

Skatter & afgifter 180.881,39 181,0 194,9 148,6 
Materialer 155.474,22 116,1 268,9 146,9 
T raktor 86.419,10 15,0 8,0 8,3 
Hegn & låger 0,00 7,5 5,7 12,9 
Elforbrug 122.486,40 100,4 118,7 108,6 
Refunderet energiafgift -49.114,76 -34,9 -52,4 -45,7 
Refunderet vandafgift -12.715,00 -11,5 0,0 -51,1 
Affaldsbeholdere 79.103,66 116,4 113,6 61,8 
Forsikringer 34.301,50 23,0 10,3 9,4 
Telefon 7.676,69 3,2 3,7 2,4 
Bollen 9.012,28 

; 
7,1 6,8 6,7 

Parkeringsplads 0,00 -47,3 -81,0 -13,5 
Toilet nord+sønd mole 65.924,81 66,4 45,4 45,6 
Lønninger 277.136,59 375,1 296,0 277,5 
Vogn & spil 2.765,88 13,5 
Brug af spil -640,00 2.125,88 -2,1 -1,7 -1,8 
Indkøbt brændstof 34.627,96 58,3 54,2 23,3 
Solgt brændstof -40.954,60 -6.326,64 -42,2 24,7 -38,3 
Arbejde 150.543,39 336,8 167,6 234,6 
Uddybning af havn 0,00 43,7 719,0 20,3 
Joller 0,00 0,0 0,0 0,0 
Havnepenge, incl. Auktion -43.289,60 1.059.639,91 -43,8 12,4 -14,7 

Klubhus: 
Fornyelse & reparationer 38.758,09 50,7 61,8 82,6 
Forsikring 24.987,25 29,4 32,6 34,6 
Ejendomsskat 2.402,04 3,3 1,2 1,1 
Lejeindtægt -138.000,35 -147,9 -132,0 -132,0 
Restaurant vedligeholdelse 38.166,57 8,8 99,2 178,4 
Køkken vedligeholdelse 205.168,18 171.481,78 133,1 70,3 19,3 

Bladet: 
Trykning 85.101,38 136,8 154,1 148,7 
Forsendelse 52.962,25 49,5 38,3 19,7 
Redaktion 15.925,60 2,8 8,9 10,1 
Momsregulering 21.918,41 28,6 28,5 27,4 
Annonceindtægt -13.393,34 162.514,30 -25,0 -49,2 -49,1 

Fester: 
Standerhejsning 21.280,00 22,8 22,5 21,2 
Afriggergilde 21.058,00 19,5 22,6 21,2 
Diverse fester 11.302,29 11,2 16,1 28,1 
Hornorkester 1.200,00 54.840,29 1.2 1,2 1,2 
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Administration: 
Honorar kasserer 30.000,00 30,0 30,0 30,0 
Telefon 17.942,56 13,5 16,4 9,6 
Frimærker m.m 13.584,25 11,2 11,8 11,1 
Frihavnsmærker -3.270,00 -1,8 -3,0 -3,4 
Kontingenter 83.685,50 85,2 71,5 79,3 
Gaver & Blomster 8.681,90 7,6 9,8 9,2 
Kontorartikler 11.246,46 30,9 6,0 31,4 
Tilskud kommunen -192.143,41 -156,2 -160,7 -152,6 
Generalforsamling 10.232,00 10,9 13,6 12,9 
Seniorer 1.048,00 2,4 8,0 7,1 
Møder & rejsepenge 6.020,60 8,4 4,9 14,9 
Fortæring 13.355,00 12,7 15,1 14,4 
ATP & refusioner 7.137,44 4,9 3,2 7,7 
Indkøbte varer 59.020,50 6,1 13,9 23,2 
Solgte varer -13.612,80 45.407,70 -12,3 -11,4 -11,1 
Forsikring & tillæg -4.020,00 48.908,00 1,8 3,0 1,7 

Bestyrelsesmøder: 7.374,33 20,5 31,1 26,3 

Renteudgifter: 15.443,90 15,2 9,0 1,8 

Sejlerskole: 
Undervisning 4.357,50 6,6 2,4 6,7 
Fornyelse & reparationer 5.625,00 3,9 0,5 6,1 
Materialer 15.149,25 6,2 10,7 7,4 
Forsikringer 5.110,25 4,8 3,1 3,1 
Kontingenter 800,00 31.042,00 0,9 0,6 0,9 

Junior: 
Fornyelse & reparationer 40.490,19 27,5 21,2 72,0 
Materialer 8.230,25 23,5 16,3 10,1 
Brændstof 2.489,50 3,0 1,0 1,5 
Startpenge 12.131,00 12,1 13,9 14,5 
Forsikringer 18.076,00 9,7 11,5 11,2 
Kontingenter 1.050,00 2,0 1,2 2,8 
Møder 7.814,16 2,1 12,6 0,2 
Modtagne gaver -6.000,00 -2,0 -1,5 0,0 
Kursus 0,00 84.281,10 0,0 2,0 0,0 

Kapsejlads: 
Materialer 1.021,75 5,2 11,4 4,4 
Møder & fortæring 3.342,00 2,1 4,2 0,2 
Diverse kapsejladser 6.148,70 7,4 1,6 -0,9 
Kursus 5.400,00 15.912,45 7,2 6,8 15,8 

Motorbåde: 
Materialer & præmier 7.973,65 5,5 3,7 10,3 

Udgifter i alt 1.659.411,71 1.825,5 2.108,8 1.633,7 

Årets resultat 336.478,78 -89,7 -521,0 -44,8 
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Status pr. 31.12.2006 

Aktiver: 
Kassebeholdning 6.434,25 0,3 0,4 0,2 
Postgiro 98.780,57 0,6 3,6 142,2 
Bankbog skolefond 10.638,05 1,3 33,8 33,7 
Bankbog brandforsikring 217.009,06 332.861,93 12,1 208,7 207,1 

Broer & indhegning 1,00 0,0 0,0 0,0 
Vogne & skinner 1,00 0,0 0,0 0,0 
Øvelsesbåde 77.000,00 77,0 37,0 37,0 
Juniorbåde 60.000,00 60,0 60,0 80,0 
Joller pr. 1.1.2006 13.000,00 
Tilgang 77.900,00 90.900,00 13,0 13,0 17,0 
Motorbåde pr. 1.1.2006 30.000,00 30,0 30,0 30,0 
Tilgang 27.499,00 57.499,00 
Skure 1,00 0,0 0,0 0,0 
Spil 1,00 0,0 0,0 0,0 
Flagmast 1,00 0,0 0,0 0,0 
Klubhus & inventar 3.650.000,00 3.650,0 1.550,0 1.550,0 

Aktiver i alt 4.268.265,93 3.842,2 1.936,4 2.097,3 

Passiver: 
Skolefond saldo 1.1.2006 1.277,53 33,8 33,7 36,6 
Bidrag ovf. Legeplads 9.290,00 -32,5 0,0 -3,0 
+ renter 70,52 10.638,05 1,3 0,0 0,0 

Brandforsikring saldo 1.1.2006 214.275,23 208,7 207,1 205,6 
+ renter 2.733,83 217.009,06 3,0 1,5 1,5 

Lån Dansk Sejlunion 180.000,00 225,0 225,0 
Afdrag -45.000,00 135.000,00 -45,0 

Lån Dansk Idrætsforbund 60.000,00 75,0 75,0 
Afdrag -15.000,00 45.000,00 -15,0 

Pengemellemværender 498.851,76 203,1 128,5 181,5 
Børnenes fastelavnsfond 1.005,00 1,0 3,5 3,5 
Legeplads fond 139.445,84 
Depositum medlemmer med elmåler 16.000,00 15,0 15,0 15,0 
Kassekredit -315.510,90 2,3 38,0 -243,3 
Skyldige sociale udgifter 12.577,70 13,7 12,1 13,1 
MOMS tilgodehavende -94.114,64 -111,7 -58,6 -68,7 
Depositum forpagter 50.000,00 50,0 50,0 50,0 
Depositum ASS 1.000,00 1,0 1,0 1,0 

Reguleringskonto saldo 1.1.2006 3.214.885,28 
+/- årets resultat 336.478,78 3.551.364,06 3.214,9 1.204,6 1.761,8 

Passiver i alt 4.268.265,93 1.936,4 2.097,3 

Jørgen Rindal 
kasserer 
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SSF budgetsammeniigning i 1.000 kr. 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 
Indtægter Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisen Budget 
Kontingenter 870,0 809,1 655,0 686,3 655,0 672,1 655,0 701,4 630 677,6 630,0 
Pladsleje m.v. 1.000,0 1.186,8 983,5 1.049,5 905,0 915,3 787,5 886,7 787,5 961,8 787,5 
Medlemsydelser i alt 1.870,0 1.995,9 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 
Udvalg: 
Havn & Plads 1064,5 1.059,6 919,0 1.282,1 900,0 1.556,8 900,0 941,8 900,0 965,5 1.000,0 
Klubhus 200,0 171,5 150,0 77,5 150,0 133,1 150,0 183,8 150,0 149,9 50,0 
Bladet 180,0 162,5 180,0 192,7 180,0 180,6 120,0 156,9 120,0 139,9 120,0 
Fester 60,0 54,8 60,0 54,7 49,0 62,3 39,0 71,7 29,0 67,5 29,0 
Administration 37,0 48,9 37,0 55,0 37,0 32,1 37,0 85,3 37,0 79,9 37,0 
Bestyrelse 34,0 7,4 34,0 20,5 31,0 31,1 25,0 26,3 15,0 7,5 15,0 
Renter 16,0 15,4 16,0 15,2 4,0 8,6 2,5 1.0 2,5 0,4 2,5 
Sejlerskole 40,0 31,0 25,0 22,5 25,0 17,3 25,0 24,1 25,0 29,4 25,0 
Juniorer 140,0 84,3 120,0 77,9 90,0 58,7 100,0 112,3 100,0 101,2 100,0 
Kapsejlads 28,5 15,9 28,5 21,9 35,0 24,1 35,0 19,4 35,0 17,4 35,0 
Motorbåde 10,0 8,0 9,0 5,5 9,0 3,7 9,0 10,3 4,0 10,1 4,0 
Udvalg i alt 1.810,0 1.659,3 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 
Afdrag på gæld 60,0 60,0 60,0 60,0 50,0 
Resultat 0,0 276,6 60,0 -89,7 50,0 -521,0 0,0 -44,8 0,0 70,7 0,0 
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Aldersfordeling i Sundby Sejlforening 
1999 - 2007 Januar 
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Nord for SSF 
I samarbejde med Sejlklubben Lynetten afholdder SSF 

en orinteringsaften for foreningernes medlemmer 

onsdag den 21. marts kl. 1900 

i Sundby Sejlforenings klubhus 

Emne: 
Hvad er de nye planer for lystbådehavnen "Prøvestenen" og det 
omkringliggende område 

Gæstetalere: 
Direktør Karl Gustav Jensen fra Københavns Havn 
fortæller om det nye koncept for Prøvestenshavnen. 

Stadsarkitekt Jan Christensen fortæller om kommu
nens visioner for området som støder op til  
Prøvestenen. 

Kort orientering: 
Københavns Kommune og Københavns Havn ønsker ikke at Prøvestenshavnen skal 
være en bådparkeringsplads, men en havn med et rigt foreningsliv inden for det ma
ritime miljø. 
Hvad er Kommunens ønsker og planer for det tilstødende område, når bl.a. Sundby 
Gasværk nedlægges? 

OBS! 
Under mødet bliver der kun servering i pauserne 
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Referat af 

Kasserer Jørgen Rindal var indkaldt 
for at drøfte SSF's aktuelle økonomi. 
En oversigt pr. 25/2 blev fremlagt, og 
Jørgen supplerede med at oplyse, at 
likviditeten var meget anstrengt, og 
der fandtes ingen nemme løsninger. 
At spare sig igennem de næste 6 
måneder indtil medlemsindbetalin-
gen i september, anses ikke for mu
ligt. 
At optage (nyt) lån kunne ikke anbe
fales. 
Efter en længere drøftelse af mulighe
der og behov, blev det besluttet, på 
kommende generalforsamling at 
fremsætte forslag om et mindre ek
strakontingent for aktive og passive 
(ikke juniorer), til indbetaling hurtigst 
muligt, dvs pr 01. maj'07. Endvidere 
hæves indmeldelsesgebyret fra nu kr. 
800 til fremover kr. 1.000 (det kan be
styrelsen selv beslutte). Klubben har 
d.d. 908 aktive og 87 passive medlem
mer. 
Hjemmesiden rettes. Herefter forlod 
Jørgen mødet. 
Så blev de til kommende generalfor
samling (25/3) indkomne forslag gen
nemgået. 
2 medlemmer havde indleveret for
slag inden fristens udløb. De havde 
uafhængigt af hinanden fremsat for
slag om samme sag: At udbyde for
pagtning af restaurationen i licitation. 
Emnet er reguleret af klubhus-regle
mentet, og er derfor efterfølgende ble
vet tilpasset dette i samråd med for
slagstillerne. Se annonce for general
forsamlingen, hvoraf alle forslag - og
så bestyrelsens, fremgår. 

Punkt 1. Protokol: 
Tonny er valgt til Årets Idrætsleder 
2006 af Amager Bladets Idrætspris
komité - stort tillykke til Tonny! 
Der er reception 27/2 og en stor arti
kel samme dag i Amager Bladet. 
Ungdomssejlerne på Y 24 blev nr. 2 -
som Årets Fund; var handicappet af, 
at en gruppe ikke kunne vælges! 
BAS = Brugerforeningen Amager 
Strand holder generalforsamling 28/2 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. februar 2007 

i SSF; Ib deltager. Et af emnerne er le
jekontrakten. 
Østersøkredsens generalforsamling er 
flyttet fra Bornholm (3/3) til Dragør 
d. 20/3, dvs. få dage før DS' general
forsamling i Odense 23 + 24/3; i 
Dragør deltager Ib, Tonny, Ulla, Basse 
(for Mogens) og Kim A. I Odense del
tager Ib og Tonny (sidstnævnte som 
kredsbestyrelsens ungdomsrepræs-
entant). 
OFOF = Organisations-Foreningen 
omkring Flakfortet holder generalfor
samling 27/3, fra SSF deltager Else 
Thuring. Havne Forum (brugere og 
lejere i Kbh. Havn) afholder general
forsamling 26/3 på Holmen (samtidig 
med SSF's næste bestyrelsesmøde). Et 
møde med Codan i uge 8 for gennem
gang af alle SSF's forsikringer, blev 
udsat grundet snestorm, afholdes nu 
28/2. Forsikring af 'MORA' bringes i 
erindring. 

Punkt 2. Beretning: 
intet 

Punkt 3. Havn og plads: 
Der efterlyses fortsat emner til en hav
nefoged, der checker gæstesejlere. 
Lykkes det ikke, kan det komme på 
tale at 'dele' jobbet mellem Kim 
pladsmand på hverdage og et eller 
flere medlemmer på søn- og helligda
ge-
Traktoren er fortsat under reparation 
- efter uheldet. 
Ib har ladet udarbejde overslag over 
reparation af el på henholdsvis sønd
re og nordre mole. 
Arbejdet med at opsætte ny vindmå
ler er igang. Det undersøges lige nu, 
om der findes et stort display. 
Kapsejladsudvalget finansierer vind
måleren. 
En ny PC'er til Kim pladsmand vil 
blive indkøbt snarest. 
Der modtages fortsat ansøgninger om 
plads i havnen 2007. Fristen er 1. 
marts. 
Både, der denne vinter ligger på mid
termolen, skal opfordres til at flytte, 

så molen kan males uden problemer. 
Bestyrelsen opfordrer løbende til, at 
midtermolen ikke benyttes om vinte
ren. 
Kim (pladsmand) holder ferie i uger
ne 10,11 og 17. Flemming organiserer 
en afløser. 
Der blev afholdt velbesøgt møde med 
havnesjakket d. 13/2. 
Logbog'en blev gennemgået og akti
viteter til udførelse hver af årets 
måneder tilføjet. 
Der er behov for yderligere 'hænder' i 
arbejdet på havnen, derfor sættes en 
annonce i bladet herom (se denne). 
Næste møde med havnesjakket afhol
des 20/3 kl 08:00. Interesserede er vel
komne. 
Der vil blive organiseret en 'Havne-
oprydningsdag' - en lørdag lige inden 
Skt. Hans. 

Punkt 4. Klubhus: 
Affødt af indkommet forslag til gene
ralforsamlingen om etablering af et 
medlemsrum eller klublokale, drøfte
des brugen af og ønsker til 
Skipperstuen og Pejsestuen indgåen
de - set i sammenhæng med drift af 
restauranten (forpagtningsaftalen), 
vagtmandsordningen, behovet for et 
godt møde- og undervisningslokale, 
rengøring af samme osv. osv. 

Vilkår og indhold af ny forpagtnings-
aftale forhandles inden generalfor
samlingen. Det vil bla. blive drøftet, at 
klubhuset (Pejsestuen) ved klubrelate-
rede møder og undervisning, ønskes 
til rådighed - også uden for restauran
tens åbningstider, og at billardet i 
Skipperstuen sælges og lokalet indret
tes som klub- og mødelokale - uaf
hængigt af åbningstider. Der var ikke 
enighed om det sidstnævnte, så der 
måtte en afstemning til. Resultatet 
forelægges generalforsamlingen, se 
indkaldelsens forslag. 
Bestyrelseslokalet kan benyttes som 
møderum, når der er mindre end 10 
deltagere. 
Det blev drøftet, at indføre en form 
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for medlemskort i SSF, feks. i form af 
et magnetkort/nøglekort, der kunne 
benyttes ved betaling af medlemspris 
i restauranten (differentierede priser 
for medlemmer/ikkemedlemmer). 
De sidste arbejder vedr. køkkenet er 
igang (dørpumpe og malerarbejde). 
Salatkøledisken i køkkenet fungerer 
ikke og skal repareres evt. udskiftes. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Den julelukning der netop har været 
'afprøvet', ønskes fortsat 2007/08, 
dvs 5 ugers lukning. 
Der lukkes 23/12'07 og åbnes med 
Banko søndag d. 27/1 '08. 
Selv om årets tøndeslagning 
(Fastelavn) havde stor succes, overve
jes det at flytte SSF's Fastelavns-fest 
én uge, da der er (for) mange konkur
rerende tilbud. 
En herlig, stille søndag som 18/2 gen
lyder det af tøndeslagning fra hver en 
boligforening og klub, og her vil fo
rældre og bedsteforældre også gerne 
se børn/børnebørn deltage. Forslaget 
godkendt. 
Tirsdag d. 17/4 kl. 19 afholdes præ
sentationsaften i SSF - (mest) for nye 
medlemmer. Annonceres i martsnr. af 
bladet. Traktement aftaltes, Tina un
derrettes. Indlægsholdere: Jens Green 
og Ib. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Lørdag d. 31/3 mødes alle elever og 
instruktører kl 10:00 i klubhuset. 
Hermed er sæson 2007 igang. 
Klargøringen er planlagt til start da
gen efter Påske (10/4). 
Øveballen bliver 70 år i 2007, så den 
skal gøres fint i stand, og fejres ved 
deltagelse i Familiesejladsen d. 17/6 
(med festlig flagning), og i DFÆL's 
sommerstævne d. 6. - 8. juli på 
Holmen. 
Bandittens storsejl er sendt til eftersyn 
og 2 nye dagligfokke er bestilt. 
Vinterens navigationsundervisning 
slutter med eksamen medio marts. 
Sejlerskolen vil deltage i Kastrup 
havns aktivitets- og festdag d. 16/6 
med orientering om SSF. 
Tirsdag d. 24/4 afholder Østersø
kredsen møde i SSF's lokaler over 
emnet: Sejlads med kvinder & børn. 
Annonceres andetsteds i bladet. 
Om MORA: Et forenklet reglement 
for udlån ventes færdiggjort hurtigt, 
når inspiration fra Hellerup Sejlklub 

er modtaget. 
Der annonceres om dette nye med
lemstilbud i bladets marts nummer, 
bla. for at finde interesserede, der vil 
hjælpe til med klargøring og tilrig-
ning. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Vinterunder visning og klargøring er 
nu i gang, men fremmødet lidt beg
rænset på grund af vinterferie. 
DS har udsendt pressemeddelelse om 
at den ny jolle, som DS anbefaler, er 
FEVA-jollen. SSF har netop købt en 
sådan. Der er bevilget 1 mio kr. i støt
te til indkøb af 100 FEV A-joller, da det 
er den, der satses på fremover, dvs 
10.000 i tilskud til hvert nyindkøb. 
Der er tilbud på køb af 2 joller for ialt 
kr. 50.000. For SSF/DMU er målet at 
råde over 3 FEV A-joller. Den er meget 
populær, og planen har da også vakt 
stor jubel blandt de unge. Kastrup 
Sejlklub vil (formentlig) også købe 
den. Lynet-ten opfordres til at gøre li
geså. 
Der er organiseret fælles træning med 
Lynetten 1 af ugens 2 træningsdage -
på skift hos hinanden. 
Tonny arbejder nu på en sammenslut
ning af ungdomsarbejdet mellem 
Lynetten, Kastrup, SSF og kommende 
Prøvestenshavnen - å la KØS. KØS 
Sejlsport er en sammenlægning af 
ungdomsafdelingerne i de tre sejl
klubber i Svanemøllehavnen 
(Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, 
Øresunds Sejlklub Frem, Sejlklubben 
Sundet). 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Mogens er bortrejst fra kommende 
uge til 26/4. 
Der afholdes Ynglinge-stævne d. 2/3. 
juni, dvs. lige efter Pinsestæv-net. 
Base for afvikling af Amager Cup 
2007 flyttes fra Kastrup til Lynetten af 
flere grunde, bla vil Lynettens ny hav
nekran være et vigtigt aktiv for stæv
net, da en del både kommer på trailer. 
Arne tilbød sig med sin båd som 
dommerbåd for deltagende motorbå
de i Familiesejladsen 17/6. Håber på 
større fremmøde blandt motorbåde. 
En hvervekampane bør igangsættes. 
Old Boys i august er ikke endeligt 
programlagt. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Motorbåde: intet. 

Sikkerhed: 
Der har været møde med producen
ten af redningsstiger. En opmåling af 
hver enkelt stige (ialt 21) har vist sig 
nødvendig, da højde fra bolværkets 
hammer til vandet (og bunden) varie
rer. 
Til stiger på midtermolen udformes et 
særligt beslag til fastgørelse omkring 
pæle. Stigerne kan ikke leveres med 
den ene vange forlænget som håndli
ste. I stedet udformes en laske, der 
påboltes. 
Kim udtrykte skuffelse over bestyrel
sens deltagelse i vagtordningen 
(åbner for vagten kl 22), men sagen 
blev opklaret og løst. 
Hanne efterlyste status på anskaffelse 
af en 'hjertestarter'. TRYG har ikke 
ønsket at sponsorere grundet den 
korte tilkaldetid fra brandstationen i 
Markmandsgade (4 minutter!). 
Flemming vil forsøge hurtigt at finde 
alternativ sponsor. Der er enighed om 
anskaffelsen. Placeringen skal dog 
overvejes nøje - i lyset af tilkaldet på 4 
min. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul har udarbejdet ny oversigt over 
aldersfordelingen af SSF's medlem
mer. Hænger på opslagstavlen i be
styrelseslokalet. 
Kim A. anbefalede, at det i bladet op
lyses, at betaling af girokort koster kr. 
2,- via netbank, men er gratis ved 
overførsel (homebank). 
Foreslog en OPSLAGSTAVLE-rubrik 
(HUSK NU) på bladets side 2, som 
supplement til nuværende oversigt 
over aktiviteter. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Emner til kommende 'portrætter' 
blev drøftet. Ib mindede om bidrag 
fra Ungdoms- og Kapsejladsudval-ge-
ne til brug for halvårsberetningen på 
generalforsamlingen. 

Mødet slut ca. kl. 2150 

Næste ordinære møde afholdes d. 26. 
marts 2007, kl 1830. 

Følgende yderligere datoer i 1. halvår 
af 2007 bedes reserveret: 30/4, 29/5 
og 25/6. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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Havneudvalget 
Der er modtaget 81 ansøgninger om havneplads. 
Opslag med tildelingen af havnepladser, forventes blive sat op i mellemgan
gen i midten af marts og efterfølgende i bladet og på hjemmesiden. 

Hvis du er tildelt plads, skal du henvende dig på kontoret torsdage 1900-2030 

og senest torsdag d. 19 april 2007. Herefter vil de pladser, hvor der ikke har 
været henvendelse til, bliver uddelt til de efterfølgende på listen. 

Tildelinge er først endelig når der er vist duelighedsbevis, samt kvittering for 
betalt pladsleje og forsikring. Ved tildeling af fast plads skal også vises kvit
tering for betalt pælepenge. 

Havneudvalget 
Leif og Johnny 

Indm. Medl. Bred Type Indm. Medl. Bred Type 
15-09-23 SSF 250 Warship 16-09-04 A911 270 Olson 29 
06-05-60 A675 250 Bayliner 16-09-04 A946 287 Granada 
16-10-69 A892 250 Awi 23 07-10-04 A186 240 LM 23 
09-05-75 Al 004 320 Maxi 999 02-12-04 A467 220 If 
30-08-79 A904 280 Luna 26 16-12-04 A492 276 Albin 78 
11-01-82 A221 280 Bandholm 01-02-05 A512 240 Jensen 29 
26-06-86 A413 280 Luna 26 31-03-05 A804 218 H-båd 
11-09-86 A872 285 Nimbus 28-04-05 A962 247 Ørnvik 
26-03-87 A251 312 Viknes880 28-04-05 A939 252 Granada 
01-06-89 Al 041 254 Maxum 28-04-05 A944 255 Scancap 
01-06-89 A321 300 LM 28 28-04-05 A943 264 Selva 36 
21-10-95 A893 320 Curteven 09-06-05 A33 270 B31 MKII 
18-09-97 A522 250 Albin 30-06-05 A232 242 Cornet 21 
25-09-97 A627 266 Albin 79 04-08-05 A258 218 H-båd 
11-03-99 Al 8 250 Maxi 77 04-08-05 A310 425 Princess 
22-04-99 A582 234 Sagitta 20 18-08-05 A343 190 Rib 
19-10-00 A766 230 Speedbåd 25-08-05 A437 298 Jupiter 30 
19-04-01 A600 244 Jaguar 25 01-09-05 A447 230 Motorbåd 
02-08-01 A831 250 Sejlbåd 15-09-05 A590 210 Maxum 
16-08-01 A916 350 Fairline 15-09-05 A576 250 Maxi 77 
06-09-01 A856 308 HR 312 06-10-05 A739 252 Granada 
27-09-01 A884 240 Solus Alta 13-10-05 A793 260 Safir 
15-11-01 A926 147 Limbo 12 13-10-05 A820 313 
21-02-02 A143 242 Solus 24 24-11-05 A992 200 Besst 505 
13-06-02 A948 318 Dolphin 01-12-05 A998 213 Bayliner 
27-06-02 A961 213 Karavel 23-02-06 A1077 213 Meteor 
19-09-02 Al 026 210 Motorbåd 23-02-06 A6 233 Spækhug 
26-09-02 Al 032 305 Granada 23-03-06 A112 260 Albin 25 
06-03-03 A166 410 Motiva 40 20-04-06 A239 236 Snekke 
03-04-03 A341 287 HR 31 08-06-06 A527 192 Skærgård 
12-06-03 A486 305 Rasmus 17-08-06 A866 220 If 
07-08-03 A689 250 Awi 23 24-08-06 A907 240 Springer 
28-08-03 A1007 246 Albin 21-09-06 A1059 251 Selco Scan 
25-09-03 A1080 224 Albin 21-09-06 A1012 295 Boheme 
30-10-03 A1091 240 Westerly 28-09-06 A68 216 Herley 20 
18-03-04 A148 265 45 m2. 12-10-06 A460 230 Motorbåd 
29-04-04 A238 270 Viknes770 19-10-06 A414 220 Folkebåd 
05-08-04 A497 218 H-båd 09-11-06 A14 190 Squib 
05-08-04 A630 293 Dufour 28 23-11-06 A82 244 LM23 
12-08-04 A663 250 LM motor 15-02-07 A304 200 Lynæs 
09-09-04 A860 210 Junker 22 

Lynæs 

Frivillige søges 

SSF's bestyrelse (Havneudvalget) 
efterlyser medlemmer, der har 
lyst til at indgå i løsning af kom
mende aktiviteter på havn og 
plads - som frivillig. 

Har du 'overskud' af kræfter og 
har du interesse for at bidrage, så 
giv bestyrelsen et praj - og vi vil 
kontakte dig med forslag om assi
stance, når nye opgaver sættes 
igang - eller kom til næste møde 
med Havnesjakket, 
tirsdag d. 20. marts kl 08:00 i 
Skipperstuen 
Der bydes på morgenkaffe og 
rundstykker. Alle interesserede 
medlemmer er velkomne! 

Nye skilte til hele havnen. 
Der er indkøbt nye fri / optaget 
skilte til hele havnen. Skiltet er la
vet i rustfri stål, med en hvid pla
de der kan skydes henhold vis 
foran den røde flade , så kun det 
grønne felt er synlig, og foran det 
røde felt, så kun den røde flade 
ses. Den hvide flade er beklædt 
med en polyester film, som gør at 
det er muligt at skrive med tusch 
på den og derefter at kunne fjerne 
det igen med feks. sprit. 
Husk at sætte dit skilt på grøn, 
hvis du ikke skal bruge din plads, 
og skriv på den hvide flade hvor
når du skal bruge pladsen igen. 
Husk at du også altid i hverdage
ne, inden kl. 12.00 kan ringe til 
pladsmanden og få ham til at flyt
te skiltet. 
Giv plads til gæstesejler...vi vil 
også gerne have en plads, når vi 
kommer ind i en anden havn. 
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Nyt tilbud til SSF med
lemmer om bådudlån 

Som overbygning på SSF's kendte 
og anerkendte Sejlerskole ventes 
en sejlbåd stillet til medlemmer
nes disposition fra Standerhejs
ningen 2007 - imod et mindre 
vedligeholdelsesgebyr. 

Båden er en Waarschip 710 (mod
taget som gave) og kan beses ved 
skoleteltet. Den har en 6 Hk 
påhængsmotor, og der er 8 sejl bla 
2 spilere. 

Den planlægges lige nu klargort 
og søsat som klubejet sejlbåd. 

Har du interesse for at benytte 
denne mulighed for at komme ud 
at sejle, opfordres du allerede nu 
til at kontakte den udpegede 
bådsmand: 
Thomas (sekretæren) 
på telf.: 4921 8508 
for yderligere oplysninger. 

Et 'Reglement' for kommende 
brug af båden er under færdig
gørelse. 
Medlemmer, der har hjulpet med 
klargøring og tilrigning vil få for
del. 

- Du siger du ved alt om 
fodbold? 
- Ja, spørg løs! 
- Godt. Sig mig, hvor 
mange huller er der i et 
fodboldnet? 

Fodboldtræneren til sine 
spillere: 
- Jeg sagde jo, at I skulle 
gå ud at spille, som I al
drig havde spillet før -
ikke at I skulle gå ud at 
spille, som om I aldrig 
havde spillet før. 

Generationsskifte eller 
Livet varer som bekendt ikke evigt 

og derfor har der i de sidste år 

været lidt uklarhed om, hvor længe 

Lise og jeg ville forsætte vores 

forretning. 

Vi må samtidigt også erkende, at 

konkurrencen også inden for vores 

lille branche er blevet intensiveret 

meget ved fremkomsten af 

internethandel og store bådcentre, 

som kræver et stort opland som 

naturligt kundeunderlag. 

Kristian med sin far i SHOPPEN SSF 
- huset står der endnu, men håret mangler. 

Til vores store overraskelse har vores søn for nyligt taget initiativet 

til en drøftelse om, hvorvidt han på sigt kunne bestride overtagelse 

af vores forretning. 

Kristian er om nogen født ind i livet til søs med en sejlende familie 

i SSF, d.v.s. en farmor og farfar og hele to fastre, samt en farbroder 

i Lynetten, hvor han har oplevet se j lerlivets mange glæder og 

udfordringer, samtidig med at han fra sin far og mor, også har 

oplevet sej lerlivet fra en anden vinkel. 

Måske derfor har Kristian fået sin uddannelse langt fra 

bådbranchen og har med baggrund som ingeniør arbejdet i næsten 

10 år i en international større exportvirksomhed. 

Vi håber at også vores kunder i Sundby Sejlforening vil tage vel 

imod Kristian. 

De bedste hilsner 

Lise og Klaus 

(medl. nr. 110) 

J|i|i)«ttns Jgådservice 

Margretheholm havn 

3257 6106 www.baadservice.dk 

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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Sejlerskolen 

Vi har haft instruktørmøde hvor 
vi tilrettelagde sommerens aktivi
teter og fordeling af elevernes sejl
dage på bådene. 
Elever som har tilmeldt sig sejler
skolen skal møde i klubhuset 

den 31. marts kl. 1000 

instruktører og vikarer kl. 900 

Her forbereder vi sammen den 
kommende sæson, stiller spørgs
mål og får svar. 

Kom i god tid, der kan købes kaf
fe og rundstykker i restauranten. 

Det praktiske arbejde med forårs-
klargøring af bådene er en del af 
sejlerskolens undervisning og det 
er en forudssætning for at sejle, at 
eleverne har deltaget i denne del 
af undervisningen. Klagøringen af 
bådene begynder lige efter påske. 

Vi bruger "Elevbogen" som 
grundlag for undervisningen på 
sejlerskolen, vi har den på lager til 
kr. 85,- her i klubben. 

På snarlig gensyn Ulla 

Øveballen 

Sejlerskolens aktivitetsliste 2007 

10. april Sejlerskolens start 

17. juni Øveballens fødselsdag 70 år. 

24. juni Sejlerskolens dagtur 

29. juni Sejlerskolens instruktør møde. 

5.-8. juli DFÆL træf med Øveballen 

11.-12. au g. Sejlerskolens Weekend tur. 

19. aug. Sejlerskolens redningsflåde øvelse 

22. sept. Sejlerskolens motorlære 

29.-30. sept. Sejlerskolens eksamen 

5. okt. Sejlerskolens afslutning 

6.-7. okt. Sejlerskolens reserve eksamensdag 

13.-14. okt. Sejlerskolens afrigning. 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

A-409 Preben Nielsen 
Kong Hans Alle lA,2.tv. Søborg 
A-417 Niels Chr. Roelsen 
Bernstorffsvej 148,2,th. Hellerup 
A-396Jørgen Ørbech 
Appelbys Plads 27,4.mf. 1411 K 
A-387 Carl-Aage Halberg 
Krogstens Alle 3 2650 Hvidovre 
Johnny Thomas Artyeh 
Vesterbrogade 88, 2. 1620 V 
Michael Bergquist, Hellasvej 28. 
2300 KøbenhavnS 
Marianne Bostrøm 
Øresund Parkvej 21,4. th. 2300 S 
Kirsten Christiansen 
Lemberggade 22, st. 2300 S 
Freja Frost, Højdevej 43, 2. th. 
2300 København 
Ingrid Jacobsen, Maltagade 3B, 
1.tv. 2300 KøbenhavnS 
Peter Juhl 
Ingolfs Allé 9. 2300 S 
Rasmus Balslev Jørgensen 
Strandlodsvej 88A st. tv. 2300 S 
Lars Knudsen 
Forhåbningsholms Alle 11A, 1904F 
Flemming Elniff Larsen 
Milanovej 34. 2300 S 
Majbrit Ertmann Lindberg 
Gasværksvej 48, 4. 1656 V 
Nina Lønholt Madsen 
Wilkensvej 7, 3. mf. 2000 F 
Simon Martin 
Wilkensvej 7, 3. mf. 2000 F 
Jan Mikkelsen, 
Milanovej 32. 2300 S 
Maria Bostrøm Nielsen 
Øresund Parkvej 21, 4. th. 2300 S 
Michael Petersen, 
Nakskovvej 47, 2. tv. 2500 Valby 
Mikael Stahlfest 
Øresund Parkvej 21, 4. th. 2300 S 
Claus Ejner Thomsen 
Brønderslev Alle 70A. Kastrup 
Per Woer Digevej 46. 2300 S 

KVINDER, BØRN, SEJLADS. 
En aften for kvinder, men selvføl
gelig er mænd også velkomne. 

En snak om hvordan en nybegyn
der, som er kvinde med eller uden 
børn kommer til at sejle. 

Mød op i Sundby Sejlforenings 
klubhus Amager Strandvej 15 
tirsdag den 24. april 2007 
kl. 1830 - 2030. 

Man behøver ikke at være med
lem af nogen sejlklub for at delta
ge-

Med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen 
Breddekoordinator i 
Østersøkredsen 

Frivilligt 

arbejde 

drives aflyst,  

men dør af 

pligt. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Brand i havnen 
25. februar 2007 

Om morgenen mellem kl. 05.00 og 
06.00 opstod der brand i en båd på 
vinterpladserne bag tankanlægget. 
Branden bredte sig til 5-6 andre bå
de og andre har fået mindre skader. 

Politiet og brandteknikere har i dag, 
mandag, gennemgået skaderne og 
har konstateret at det formodentlig 
er en elektrisk fejl i en af bådene. 
Det menes at der har været kon
dens, der har resulteret i en kortslut
ning, hvorved der er opstået brand. 
På dette grundlag er sagen afsluttet. 

Politiet kontakter de bådejere, hvis 
båd er udbrændt, og aftaler det vi
dere forløb. 

Kan vi selv gøre noget for at imøde
gå lignende ulykker? 

Man kan afmontere batterierne ved 
at skrue polskoene af, da det ikke 
altid er nok at lukke for hovedafbry
deren. 

Ved overdækning af båden for vin
teren, er en rigtig presenning mere 
brandhæmmende end de plastikpre
senninger der er det mest brugte. 

For øvrigt bør du tjekke din forsik
ring, om du har opskrevet forsik
ringssummen med de beløb som du 
har monteret udstyr for efter anskaf
felsen. 
Hundige havn www.hundige-havn.dk 

Har du orden i dit elsystem? 

Er din forsikring i orden? 

Aktiviteter i SSF i 2007 
20. marts Havnesjakmøde kl. 800 

25. marts Generalforsamling 
31. marts Sejlerskolens elevmøde 
17. april Præsentationsaften 
24. april Kvinder til søs 
5. maj Standerhej sning 

26.-27. maj Sejl noget andet Østersøkredsen 
27. maj Pinsemorgen 

2.-3. jun Afsluttende ranglistestævne Yngling 
9. juni Jazz i SSF 

17. juni Familiesejlads 
23. juni Sankt Hans aften med bål 

2.-7. juli Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm 
28. oktober Generalforsamling 
8. december Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-sejlforening.dk 

Restaurationens åbningstider hele året 
Jan Feb-mar April Maj-aug Sept Okt Nov Dec 

Mandag L Lukket 9-20 9-22 9-20 Lukket Lukket 9-18 
Tirsdag u 9-18 9-20 9-22 9-20 9-20 9-18 9-18 
Onsdag k 9-18 9-20 9-22 9-20 9-20 9-18 9-18 
Torsdag k 9-21 9-21 9-22 9-21 9-21 9-21 9-21 
Fredag e 9-19 9-21 9-22 9-21 9-20 9-19 9-20 
Lørdag t 9-19 9-21 9-22 9-21 9-21 9-19 9-20 
Søndag - 9-19 9-20 9-22 9-20 9-20 9-19 9-19 

Resterne af sommerferiedrømmen efter en brand i adskillige både 
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Returneres ved varig adresseændring 
Afsender /gv 
Sundby Sejlforening PQ>T 

Amager Strandvej 15 nn DANMARK 

DK 2300 København S II 

Sundby Sejlforening 
inviterer 

især nye medlemmer 
til en præsentationsaften 

Vi fortæller om foreningens historie 
og lidt om visionerne for fremtiden 

samt alle de aktiviteter medlemmerne 
på forskellig måde kan deltage i. 

Det foregår i klubhuset 
tirsdag den 17. april kl. 1900 

over en kop kaffe eller the med kage . 

Alle medlemmer er velkommen 
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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 32 58 14 24 

Restaurationen 32 59 41 30 Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmeside www.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

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

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 

Skolechef: 
Ulla Helium 26 39 38 03 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

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

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

Kapsejladschef: 
Mogens Fuglsang 32 58 09 16 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 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 

Ny deadline til bladet er: 
sidste mandag i måneden 

før udgivelsen 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 
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Husk! 

Havnen 

§7 

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

Forsidebilledet: 

En aftenstund ved Torekov i 
Sverige med Hallands Vaderø i 
baggrunden. 

Har du også et godt billede, evt. 
med en lille historie til, er du vel
kommen til at dele oplevelsen 
med andre her i bladet 
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Referat af orienteringsaften afholdt den 21. marts 2007, med deltagelse 
af: Købehavns havnedirektør Karl Gustav Jensen 
og: Københavns stadsarkitekt Jan Christiansen 
emne: 
Hvad er de nye planer for lystbådehavnen "Prøvestenen", 
og omliggende områder 

Mødet var arrangeret så også medlemmer af Sejlklubben 
Lynetten og Brugergruppen Amager Strand (BAS) kunne 
deltage - og fremmødet var meget stort. 

SSF's formand Ib Petersen bød velkommen til denne af
ten og specielt til de 2 gæster, der havde stillet sig til 
rådighed for en orientering om udviklingen i København, 
med særlig fokus på nærområdet. 

Karl Gustav Jensen [KGJ] lagde ud: 
Det er næppe nogen ubekendt, at der foregår en masse i 
Københavns havn for tiden, det meste af havnen bygges 
om. Det er mest boliger - der kommer 9.500 nye boliger, 
og det sætter på mange måder dagsordenen. Hvad er det, 
der gør det så attraktivt at flytte ind på havnen? Ud over 
udsigten må vi forvente, at mange vil 'bruge vandet', og 
de henvender sig derfor til de mange klubber, med akti
viteter på vandet. Desværre må mange klubber melde, at 
der er ca. '200 års'- ventetid på at komme ind. 
Herudover gøres der en meget stor indsats for at skabe 
en attraktiv arkitektur i alt det nye, så der skabes liv. 
Spørgsmålet rejser sig derfor: hvordan kan havnen med
virke og bidrage til alt dette. 

KGJ oplyste, at han selv havde sejlet, og nu har 3 sønner, 
der gerne surfer. På den baggrund så han gerne, at de 
nye byområder selv bidrog med initiativer til etablering 
af nye klubber. Men der kunne være behov for fornyelse 
mht. klublivet. De unge i dag bruger idrætten på en an
den måde end tidligere - de zap'er - også mellem tilbude
ne. Så der er måske behov for en modernisering af klub
strukturerne? Det kunne være vi skulle se på, hvorledes 
en maritim klub skrues sammen i dag? I den sammen
hæng har Københavns Havn [KH] formuleret en Blå 
Plan, med følgende indhold / præmisser: 

1. Offentlig adgang til vandet - ingen privati
sering 

2. Sikre sammenhæng mellem vand og land 
3. Undgå konflikter mellem forskellige akti

viteter 
4. Prioritere de manges interesser frem for de 

fås 
5. Prioritere midlertidige anlæg over faste 
6. Regulering af permanente anlæg 
7. Udpege område for sejlads/landgang for 

forskellige skibstyper 
8. Vægt på sikkerhed 
9. Solid planlægning - ellers ingen private in

vesteringer 

Kommentar: 
Det er ikke mange havne i verden, der kan prale 
med, at man kan bade i den, men det sker nu i 
KH, og det må i høj grad tilskrives Københavns 
Kommune [KK], der har ladet udføre nye over-
faldsbygværker, og sørget for at rense vandet. 
Der er kommet husbåde i havnen. Politikken skal 
være, at adgang til vandet skal være for alle. 
Der er indført fartbegrænsninger i havnen -
trods en række protester, og havnepersonalet har 
nu fået kalibreret sit udstyr, så de kan foretage 
radar-målinger på vandet! 
Fartbegrænsningen gælder også erhvervstrafik
ken. KH kan (endnu) ikke opkræve bøder, men 
sender sagerne videre til politiet. 
Punkterne taler iøvrigt for sig selv, og reglerne 
bliver omhyggeligt indpasset i alle nye lokalpla
ner. 
Det er blevet et mål, at fremme havnelivet og det 
rekreative element. Mange arrangementer der af
holdes i tilkytning til havnen glemmer imidlertid 
at søge de nødvendige tilladelser. 

Det har KH nu taget konsekvensen af, og etableret en 
støttefunktion, ring til os, for vi kan være behjælpelige 
med at søge om de nødvendige tilladelser. 

KH er også igang med at skabe liv på havnen ved at etab
lere museumshavn og maritimt center. 
Isbryderen Elbjørn som nu ligger i Aalborg, kunne være 
et eksempel. Alle ønsker en plads havnen, men for man
ge naboer handler det om, at det ikke lige skal være foran 
deres ejendom: NIMBY- Not In My Back Yard. 

Prøvestenen 
På Prøvestenen er der gang i en stor udvidelse. Der er de
pot for overskudsjord (3,6 mio tons), så byggeprojekter i 
København på en nem måde kan slippe af med jord og 
nedrivningsmaterialer. Samtidig øges mulighederne for 
at udvikle en af KH's vigtige aktiviteter: at omlastning af 
skibe. 
Det drejer sig om olie, grus- og stenmaterialer samt ce
ment. Der er til det formål brug for nye kajanlæg (650 m), 
men det indgår i planerne, at skabe et større rekreativt 
anlæg på den sydlige del af øen. Bestyrelsen for 
Prøvestensselskabet A/S, der ejes af KH og KK i fore
ning, har besluttet at bevilge hver 30 mio kr, der afsættes 
til etablering af en ny lystbådehavn, med plads til 1.400 
både (fuldt udbygget). Pengene er bevilget og lige nu 
pågår der en politisk udvalgsbehandling af planerne i 
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Borgerrepræsentationen i KK. Skulle planen (mod for
ventning) ikke blive godkendt, må man sige, at vi står til
bage med et depotområde med en særdeles spændende 
udformning - for anlægget af lystbådhavnen er jo igang. 

KGJ viste billede af 1. fase af havnen med plads til 400-
500 både, afhængig af bådstørrelsen. 
Den viste grundkonstruktion rummer plads også til 
større skibe. Der er store arealer til vinteropbevaring, 
plads til kiosker, bådforretninger og småværksteder -
kort sagt alt det der er nødvendigt i en så stor lystbåde
havn. Finansieringen omfatter også, at der i havnen kom-

og hvor alle maritime interesser kan forenes. En nærmere 
undersøgelse viser, at alle klubber fra forskellige forbund 
i DIF, indretter sig med næsten identiske faciliteter som 
møderum, motionsrum, værksted, kontor og restaurant 
mfl. "Havneklubben" kan tænkes at indrette sig med 'sa
tellitter' rundt omkring i havnen, men der skabes altså ét 
sted, hvor man kan mødes og være fælles om de nævnte 
aktiviteter / faciliteter. 
Det forventes, at der vil være meget at spare ved at fore
ne kræfterne i én klub med tilbud til alle. Spørger man i 
DIF, er der ingen, der i dag har erfaring med at starte en 
ny klub - og slet ikke en klub på tværs af idrætsgrenene. 

eksisterende 
opfyldning 

Nordlige 
dækmole 

Havnebassin 
nord 

Vestøen 

Nordøen 

Østøen 

Havnebassin 
vest 

Sydlige 
dækmole 

Sydøen 

Fase 1 af Frøvestenshavnen 

mer faste anlæg som slæbested og flydebroer - men ikke 
et klubhus. KGJ pointerede her, at det der karakteriserer 
sejlsporten generelt, et at den stort set er opbygget på fri
villig basis og med frivillig indsats. Dette gælder dog ik
ke roklubber og kajakklubber. Disse blive som hovedre
gel etableret med assistance fra DIF. 
På Prøvestenen er det ønsket, at der etableres en ny form 
for klub - en "Havneklub for alle", baseret på en helt ny 
tankegang, og ideen bakkes op af KK. 
Det skal blive en "Havneklub A/S" (eller I/S) - efter en 
model som netop er blevet udformet i Svanemøllehav
nen. Her er etableret et "Svanemøllehavnen A/S" og det 
selskab har fået alle anlæg overdraget i forbindelse med, 
en større renovering af havnen. 
Det er altså en forudsætning for Prøvestensselskabet 
A/S, at der etableres én klub, med et rigt klubliv for alle, 

Prøvestensselskabet A/S har derfor henvendt sig til den 
advokat, der har bistået med udformning af kontrakt, 
vedtægter og havnereglement i Svanemøllehavnen - så 
man ikke kommer på 'dybt vand'. 

Det er planen at "Havneklubben" skal leje sig ind hos 
Prøvestensselskabet A/S og for de indtægter, der kom
mer ind ved at drive klubben og stå som udlejer til slut
brugerne, vil det være muligt at generere det overskud, 
der bla. kan finansiere det nødvendige klubhusbyggeri 
mv. KGJ kunne dog oplyse, at Bygge- og anlægsfonden i 
KK var meget interesseret i planerne og utvivlsomt ville 
støtte foretagendet, men som medlem af bestyrelsen for 
fonden, kan KGJ ikke selv deltage i afgørelsen heraf. 
Der er regnet på økonomien, og der er slet ikke i tvivl 
om, at det kan løbe rundt. Her må det tages i betragtning, 
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at der flytter mange nye beboere til området, både nu og 
fremover og med gsn. 2,25 personer pr. boligenhed, kom
mer der rigtig mange nye 'kunder i butikken'. 
Prøvestenshavnen vil derfor ikke blive en konkurrent til 
de eksisterende klubber, men et supplement og der fin
des ikke skjulte dagsordener om nedlæggelse, flytning 
osv. 

SSF's formand Ib Petersen gik som den første ind i den 
efterfølgende debat med spørgsmål og svar, og udtrykte 
SSFvs positive indstilling til den fremlagte plan for 
Prøvestenshavnen. SSF går meget gerne ind i det fores
låede, kommende arbejde i en arbejdsgruppe, der skal 
sikre, at klublivet kommer godt igang. Anbefalede dog, 
at der blev tænkt i fælles rammer og planer for specielt 
ungdomsarbejdet, idet SSF og Det maritime 
Ungdosmhus (DMU) tilsammen står meget stærkt på 
dette felt i nærområdet. 

Jens Green Jensen, SSF ønskede yderligere oplysninger 
om planer om automatiske vandskibaner tæt på 
Prøvestenshavnen. 
KGJ oplyste hertil, at der var planer (ansøgninger) om 2 
af slagsen, én nord for vej dæmningen til Prøvestenen, og 
den ville (antagelig) blive anlagt først. 
Dertil kom planer om en tilsvarende bane syd for 
vejdæmningen, mellem Prøvestenshavnen og de 
småklubber, der findes langs kysten. Fordelen ved en au
tomatisk vandskibane, der gør brug af master og wirer, 
er, at den ikke larmer, som vi ellers kender det. 

Spørgsmål fra salen: 
Er der plads nok til den sydlige bane eller kommer den for tæt 
på de mange bådebroer i området. 
KGJ: Der er plads nok. 

Spørgsmål: hvad koster det at komme ind i Prøvestenshavnen? 

Besvaret med henvisning til hjemmesiden 
http://www.proevestenen.dk/ . Her findes alle relevan
te oplysninger og en masse yderligere information. 
Gennemregning af økonomien i fase 1 har vist, at 440 ud
lejede bådpladser (af 1.400) er nok til at sikre økonomien 
bag "Havneklubben", men det bliver i "Havneklubben" 
man skal tage diskussionen om endelig udformning, 
takster og kontingent. 
KH v/ Prøvestensselskabet anlægger og byggemodner 

havneområdet, men herefter skal "Havneklubben" finan
siere alt løsøre som broer og kraner mv. 
KH vil bevilge et (nødvendigt) lån til formålet på realkre
dit-vilkår (løbetid). "Havneklubben" forpagter og betaler 
leje af land- og vandarealer svarende til ca. 1.500 - 2.000 
kr pr. bådplads, og står herefter som udlejer til slutbruger 
til feks. 5.000 - 10.000 kr pr. plads afhængig af størrelse. 
Forskellen herimellem gør det muligt at drive klubben. 
Tidsplanen indebærer, at skal bruges 1 - IV2 år til anlæg 
af havnen, og projektet skal også lige igennem KK's be
handling for godkendelse i Borgerrepræsentationen. Det 
forventes at ske efteråret 2007, så ibrugtagelse kan for

mentlig at ske medio 2008. 

Spørgsmål: Ligger SSF her stadig om 5 år? 

Svar: KGJ forudsatte, at SSF fortsat findes om 5 år, men 
advarede generelt eksisterende klubber om, at de står 
over for en alvorlig udfordring, for dagens klubmedlem
mer (især de yngre årgange) stiller krav, der kræver ny
tænkning - ellers kommer de ikke. Prøvestenshavnens-
modellen er ét bud på, hvordan det kan gøres, at skabe 
rammer, der er tilstrækkelig tillokkende. 

Spørgsmål: Hvad er den egentlige eksistensberettigelse for 
Prøvestenshavnen? Er det ikke behovet for og manglen på brede 
bådpladser? Alle klubber mangler sådanne. Er der så ikke risiko 
for, at brugersegmentet bliver skævt? 

Svar: Ejerkredsen bag Prøvestenshavnen har sat sig som 
mål, at ville, citat: Fremme den rekreative og publikum-
sorienterede brug af blå arealer - på et ikke-kommercielt 
fundament. KK og KH er i forening i færd med at udvikle 
havnen, og har set på, hvad det er, der skaber liv og gør 
den attraktiv. 
Det er rigtigt, at der er et godt marked i brede bådplad
ser, men det bliver klublivet, der sætter dagsordenen. 
Hjemmesidens priser er pt. 'kommercielle priser', men 
Havneklubben A/S overtager ansvaret - også for takster
ne, og kan iøvrigt få hjemmesiden med i købet! 

Spørgsmål: Det er klart at 'markedet' må undersøges nøje for 
fastlæggelse af prispolitik osv. , men hvad sker der, hvis 
" Havneklubben Å/S" alligevel efter få år går konkurs ? 

Svar: ja, det vil ikke være nogen god overskrift for KH el
ler KK, hvis klubben går konkurs, så uden at love noget, 
vil vi selvfølgelig gøre meget for at undgå det. Ib 
Petersen, SSF: det er bla. her, SSF kan og vil gå ind i ar
bejdsgruppen for at støtte klubben i dens etablering. 

William Thomassen, SSF, udtrykte bekymring for at alle de 
små klubber på sigt flytter til Prøvestenshavnen, men at det 
sker på en måde, så den om 5 - 10 år er en parkeringsplads, 
med skure, der er i lod og vinkel, og hvor der ikke sker noget 
som helst, som ikke er styret af og fra havnens ledelse. 
Advarede imod, at havnen ender med at ligne Kastrup Havn: 
det må ikke blive en "IKEA-klub". Synspunktet blev støttet af 
SSF-medlem, der om sommeren ligger i Tuborg Havn. Det er 
en meget gammel havn, men liv er der ikke tilbage, efter at ud
viklingsselskaber har bygget boliger på havnen. 

Svar.: KGJ erklærede sig 100% enig heri. Det er også bag
grunden for, at ledelsen bag Prøvestenshavnen har hen
vendt sig gennem Dansk Sejlunion til de omkringliggen
de klubber: vi har brug for jeres viden og assistance for at 
etablere denne nyskabelse i klublivet i DK. 
Der havde været mulighed for at etablere havnen på 
'kommerciellle' vilkår, og gennem annoncer i de over
fyldte havne langs Øresund, tiltrække de store både og 
det publikum, der kan og vil betale, hvad det koster (og 
sætte 3 stjerner i standeren). Men vi har altså valgt en an
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den strategi, ikke for at etablere et 
museum, og slet ikke en IKEA-klub, som William kalder 
det, men et levende miljø, hvor alle kan finde sig til rette. 
Som bare ét eksempel på, hvad man har haft i tankerne, 
henviste KGJ til det 'Gør-det-selv'- værksted, der nu 
etableres i Sydhavnen ved Slusen. Her er Laust 
Nørgaard, kendt fra sin flotte husbåd i Trangraven og sit 
store arbejde som bådebygger, og med at fremme mulig
hederne for flere husbåde i KH, blevet ansat til at løbe 
værkstedet i gang, med bedding og bådevedligeholdelse. 
Tilsvarende har KH og KK kæmpet for at bevare det mil
jø og de havnepladser, der i dag findes i Valby Bådklub. 
Projektudviklerne (de store entreprenørselskaber) og de 
kommende beboere ønskede, at Valby Bådklub skulle 
flytte væk, så de ikke lagde beslag på udsigt og havneare
al. Men de har fået lov til at blive! 

Spørgsmål: Er der ikke stor risiko, for at Prøvestenshavnen går 
på strandhugst i de gamle klubber? Hvis manfeks er medlem af 
SSF, men ønsker rådighed over en bredere plads i 
Prøvestenshavnen, skal man så være medlem begge steder? 

Svar.: ingen har i kendt tid været med til at starte en ny 
sejlklub, så vi kan ikke lære af historien, og må begynde 
forfra. Det betyder, at alle kan bidrage til at få klubben op 
at stå, på lige de vilkår, de selv ønsker. 
Det værste der kan ske i den fase, er at man tror noget, 
som ikke er rigtigt! Det er derfor meget glædeligt, at der 
har meldt sig interesserede partnere til de kommende ar
bejdsgrupper. Der skal ikke etableres en 
SSF II i Prøvestenshavnen, men vi vil meget gerne benyt
te os, af de erfaringer og de tilsagn, som findes i lokalom
rådet. 

Hermed afsluttedes 1. del af mødet, og Københavns 
Stadsarkitekt Jan Christiansen [JAC] gik videre, med at 
orientere om nogle af de mange planer og udviklingsten
denser, der i øjeblikket præger billedet i lokalområdet. 
JAC indledte med et par betragtninger om den politiske 
dagsorden for udviklingen. Både overborgmester Ritt 
Bjerregaard og borgmester for Teknik og Miljø Klaus 
Bondam ønsker "en by for alle" - som en levende og krea
tiv by. Det bedste eksempel på hvad det indebærer, fin
der vi i Nordhavnen, hvor afløseren for Skudehavnen 
voksede op som en 'arkitekttegnet selvgroet bydel' på 
bare 14 dage. Eller som nævnt af KGJ: Valby Bådklub. 
Her var der et plankeværk på vej mellem bådklubben og 
det nye 'China-town' på Sluseholmen. Men der opstod 
en rigtig god dialog i stedet for, og man fandt hinanden, 
så det uformelle liv i sejlklubben kunne bevares og inte
greres i en bred sammensætning og til en anden måde at 
lave by på'. Samme historie kan berettes om Artillerivej 
Syd, hvor der ligger en lille sejlklub. Det er sådanne om
råder vi gerne vil værne om, for at skabe liv og afvek
sling. Også JAC sidder i bestyrelsen for Bygge- og an
lægsfonden og skal derfor passe på ikke at blive inhabil, 
men det kan dog oplyses, at man netop ønsker den lokale 
forankring i projekter. Stærkere endnu: det er en forud
sætning, når der støttes med tilskud. Det er vidunderligt 
at komme herud i SSF, for netop DMU er et rigtig godt 

eksempel på et projekt Bygge- og anlægsfonden har støt
tet. Kunne bekræfte KGJ's udsagn: der er ingen skjult 
dagsorden, hvor man fra KK's side ønsker at fjerne båd-
og sejlklubber. 

JAC gik herefter over til kort at gennemgå de lokale pla
ner for (del-)områder på land i KK. Der er gang i en 
mængde andre projekter, som Valby, Grønttorvet, 
Carlsberg osv, men projekter med lokalt indhold trækkes 
her frem. Hele KH er blevet et udviklingsområde. Der er 
som nævnt hele Sydhavnen, Artillerivej, Havneholmen 
og hele det nye Nordhavnsområde, med 
Ørestadsselskabet som interessent. Hele området fra 
Nordhavnen over Refshaløen til Margretheholmen og vi
dere er ét stort udviklingsområde. Eller set den anden 
vej: hele området fra Holmbladsgade langs vandet til 
Refshaløen ligger med et potentiale, der på et tidspunkt 
vil blive taget op til nærmere vurdering og udvikling, 
men lige nu er der ikke aktuelle tanker. For 
Margretheholmen er der dog netop sendt en lokalplan i 
høring og for Kløvermarken, er der en ny redegørelse på 
vej inden for kort tid. Det er alt i alt meget store områder 
og der er meget store perspektiver, hvis man tænker ud
viklingen 40-50 år frem. Gasværket skal nedlægges, men 
kolonihaverne i området holder man fast ved. Det samme 
gælder for Nokken, og det er også eksempel på den di
versitet, der ønskes ind i udformningen af planer. Det er 
ukendt, hvad gasværksgrunden kan bruges til. Men der 
sker nok det, at man lytter til synspunkter og prøver at 
sætte sig ind i, hvad det lokale særpræg egentlig består i, 
for det er vigtigt for udviklingen. 
JAC viste som eksempel på noget aktuelt, hvorledes tra
fikafviklingen tænkes tilrettelagt i forbindelse med netop 
Margretheholmens lokalplan: der er reserveret areal til 
den trafik-korridor, der har været debatteret meget læn
ge, men som endnu ikke er besluttet. Samtidig ønskes en 
fredeliggørelse af kolonihave-området ved 
Kløvermarksvej. Derfor tænkes Forlandets tracé forlæn
get for tilslutning nede ved Prags Boulevard. Men ser 
man på kortet, så ligger der lige en sejlklub i vejen 
(Lynetten). Det kan dog ikke være så fjern en tankegang, 
at lægge vejforbindelsen til Nordhavnen ned i en tunnel -
og så var det måske en god ide, at grave en forbindelses-
kanal fra Lynettehavnen til Inderhavnen ved batteriet 
Sixtus og på den måde virkeliggøre, at Refshaleøen virke
lig blev en ø. Den idé er første gang præsenteret af tegne
stuen Vandkunsten i deres 1. præmieforslag til udvikling 
af en "Blå Plan" for KK. 
Der er mange muligheder for også at udforme rekreative 
arealer på udviklingsarealerne og JAC udtrykte i den for
bindelse anerkendelse for beslutningen om at etablere 
Prøvestenshavnen. Lokalt er der attraktive kolonihave
områder, og trafikalt bliver Metroe'en, når den indvies i 
efteråret, et værdifuldt aktiv. 

Ib Petersen takkede for den omfattende gennemgang og 
gav ordet frit. 
Jens Green Jensen, SSF ønskede at henlede opmærksom
heden på et meget lokalt problem. Fra møder afholdt 
med BAS mfl. er man blevet bekendt med en udviklings
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plan. Det er i den forbindelse oplevet nærmest som en 
forbrydelse, at der ligger klubber helt ud til vandet, og 
konsekvensen har været, at SSF fortsat ikke har fået for
længet sin lejekontrakt med KK. Der er rykket flere gan
ge, men intet er sket. Der er undervejs givet svar som: vi 
har ikke tid. Giv os nu den lejekontrakt, gerne forlænget 
20 år på nuværende vilkår! Det ville være den nemmeste 
sag i verden. Det er på den baggrund, man ikke kan for
tænke medlemmerne i at tro, at der er en skjult dagsor
den! 

JAC pointerede (flere gange), at han ikke er politiker, 
men embedsmand, og derfor ikke kan kommentere på alt 
- uden at tage de nødvendige forbehold. 
William & JAC udvekslede synspunkter på, hvorledes 
man kan sikre, at de 'selvgroede miljøer' fik lov at udvik
le sig, på trods af arbejdsmiljø- og miljøbestemmelser. 
Pointen er, at med offentlig adgang skærpes kravene til 
bestemmelsernes overholdelse. William var af den opfat
telse, at en indhegning af klubben / projektet ville hjælpe 
- så blev risikoen begrænset til medlemmerne selv i deres 
'vanartede gøremål'. 
Spørgsmålet er meget aktuelt for SSF, der efter mange år 
har åbnet sine porte og (om dagen) givet offentligheden 
adgang til klubben - og til DMU. Etableres der yderligere 
en låge mod syd, med en stiforbindelse til Amager 
Strandpark, forventes også den at blive lukket, når solen 
går ned. Næstformand Flemming v. Wowern kunne op
lyse, at hegnet om klubben bevares intakt og vagtordnin
gen derfor fortsætter som hidtil. Der ligger 4 klubber 

langs vandet. De har i forbindelse med planen om etable
ring af en stiforbindelse langs vandet, været i fare for ind
greb. JAC kunne dog berolige: det er netop det miljø, de 
repræsenterer, man skal sikre og bevare. 

Spørgsmål: hvad sker der med forslaget om en broforbindelse til 
Operaen? Vil det fortsat være muligt at sejle ind i 
Christianshavns Kanal med mast? 

Svar: status i KK er, at man satser på at udbygge 'færge-

forbindelsen'til Operaen, men et flot tilbud er modtaget 
fra fonden Realdania, der vil betale for en oplukkelig sti
bro (og et parkeringshus under Kvæsthuskajen). Hvad 
det ender med er usikkert, men man kan sagtens udfor
me en evt. bro med hurtig betjening. 

Spørgsmål: trafikafviklingen til og fra Margretheholm / 
Lynetten ønskes uddybet. 

Svar: i længere tid har der været planer om en tunnelfor
bindelse til vTulipanen'= Kastellet, men den er planlæg
ningsmæssigt ved at være forældet på grund af udvik
lingsplanerne for Nordhavnen, så det, der nu er i fokus, 
er en forbindelse over havnen, på et lidt nordligere sted. 
Som tidligere sagt, ligger Lynetten lidt i vejen, men der er 
ikke planer om at føre en dæmning / bro henover 
Lynettehavnen. Det vi drømmer om er, at vejen dykker 
ned i en tunnel lidt syd for Lynetten og først dukker op 
igen i Nordhavnen. Vi tror, der er penge hertil, når ud

HAVNEKLUBBEN A/S 
Havn og arealer 
Klubhus, herunder: 
Motionsrum 
Omklædning / bad 
Café 
Værksteder 
m.v. 

Vandsport! 'ømnmg 

Kajakklub 
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viklingsplaner for den meget attraktivt beliggende 
Refshaleø, bliver bragt i spil. Tunnellen vil være en opti
mal løsning, men det er endnu for tidligt at lægge sig 
fast. Det er et helt centralt udviklingsperspektiv for byen: 
hvordan kommer vi på tværs af havnen på dette sted? 

Spørgsmål: hvad er status for forslaget om den langsgående 
havnetunnel? Er det ikke sådan, at elementfabrikken på 
Nordhavnen, der byggede tunnelelementer til 
Øresundsforbindelsen står stand-by? 

Svar fra KGJ: 
Længere nordpå er tilslutningen til Lyngbyvej (som 
nævnt tidligere) ved at blive projekteret, som en tunnel 
med forbindelse til Kalkbrænderihavnsgade, så konturer
ne af en forbindelse til Refshaløen er til at få øje på! 
Endnu skal Forsvaret, der ejer Svanemøllen Kaserne dog 
overtales, de siger det er 'undergravende vrksomhed' 
med sådan en tunnel. Næste fase var som nævnt den 
langsgående havnetunnel, men trafikundersøgelser har 
meget overraskende vist, at en sådan forbindelse under 
havnen, i høj grad vil være en 'forsyningsvej' til centrum 
af København, med et døgngennemsnit på ca 50.000 biler, 
dvs som Kalvebod Brygge i dag. Kun ca. 10.000 af disse 
biler vil bruge forbindelsen til gennemkørsel fra nord til 
syd og omvendt. Der var mange, der troede, at det ville 
blive en Ringvej uden om København, men det er atså ik
ke tilfældet. Ingen ønsker så mange biler ind til byen, 
men vigtigst: for at afvikle den trafik, skal der udføres 
meget omfattende og kostbare rampeanlæg med til- og 
frakørsel i nærheden af Langebro, til betjening af ca. 
70.000 biler i døgnet. Det satte gang i tankerne. Der blev 
set på indfaldsveje fra både sydmotorvejen (til Kalvebod 
og Enghave Brygger) og fra Lyngbyvejen i nord (til 
Refshaleøen). Begge dele var det muligt at indpasse i by
en - som forsyningsveje, men hvorledes forbindelsen 
mellem de to indfaldsveje kan udformes, og om de over
hovedet skal kobles sammen, er fortsat under afklaring i 
KK. At udforme parkeringsanlæg på feks. Kvæsthuskajen 
koster ca. 1 mio kr pr. plads, men tvivlen om nyttevirk
ningen har sat planen i bero. Hvor langt går i selv når i 
parkerer i byen? Højest 100 meter! Ved også at vurdere 
antallet af arbejdspladser i nær-området, må det nu kon
kluderes, at nytten af netop den P-kælder er meget tvivl
som (undtagen for Opera-gæsterne, men de trækker altså 
alt for meget i debatten). Kommer der en bro til Operaen, 
må der stilles krav om, at den er nem at betjene, så sejler
ne ikke lukkes inde! Allerede nu kan det konstateres, at 
den ny 'Bryggebro' fra Islands Brygge til Fisketorvet be
nyttes helt overvældende - til trods for, at den i øjeblikket 
lander på en byggeplads. Men efter en gammel aftale 
overdrages ansvaret for og betjeningen af havnens broer 
fra Havn til By i år 2012, og hvad der vil ske i den forbin
delse, er helt uafklaret i dag. Problemet med broer er, at 
folk ikke vil respektere, når vi gerne vil lukke dem. Der 
er altid lige nogle enkelte, der skal krybe under bommen, 
for at nå over. Man kunne tænke sig at broen til Operaen 
blev en svingbro, men at bommen, der lukker, sad helt 
ude for enden, så hende med rollatoren, kunne få sig en 
tur på svingbroen, når den åbnede! Broen i Sønderborg 

kunne være et eksempel til efterfølgelse: her viser et dis
play, hvor længe der er, til at broen lukker op. Vi siger til 
politikerne, at vi gerne vil bevare havnen som havn, og vi 
ser meget gerne både med master i Sydhavnen! Kommer 
der ikke sejlbåde gennem havnen, har vi ingen havn - så 
er det blevet til en flod! 

Spørgsmål: hvad er egentlig status på byens og havnens "Blå 
Plan"? Hvornår kommer der konkret fremdrift i planen? 
Kommer den til høring? Den indeholdt en mængde gode ideer, 
men der er slet ikke taget stilling til nogen af dem. Feks. tidlige
re nævnte idé med at grave en kanal fra Lynettehavnen til in
derhavnen, hvor realistisk er det? 

Svar fra JAC: sidstnævnte eksempel er meget realistisk, 
hvis først man beslutter sig for tunnelløsningen under 
Lynettehavnen, for omkostningen hertil er i den situation 
yderst behersket. Men den "Blå Plan" generelt var et val
goplæg tilbage fra Kramer Mikkelsen's tid, med mange 
gode ideer. Desværre kom der mange sure kommentarer 
fra især naboer, dengang. Men heldigvis også rigtig man
ge gode forslag, ja så mange, at vi kunne bruge havnen 6-
7 gange, skulle alt realiseres. Der kom så mange ønsker 
om husbåde, at 
der ikke var behov for broer i fremtiden: man kunne bare 
gå en over husbådene! Arbejdet gik i stå. 
Men nu vil planen måske blive genoplivet som en priori-
teringsplan, for de mange ønsker og den store udvikling 
byen gennemlever ved omdannelse til metropol, med en 
Metro-Cityring til 16-18 mia kr., og sammenlægning af 
Ørestadsselskabet. Modellen fra Ørestad, hvor salg af 
grunde stod for finansiering af udviklingen, vil vi nu se 
gentaget i Nordhavnen og flere andre steder i byen feks. 
langs vandet. Det er nøglen til fremtiden! 

Det er nu 6 år siden KH startede en analyse af, hvad der 
var på vej i København. Ved at opgøre, hvor mange eta-
ge-m2 der var planlagt, kunne vi se, at man var ved at 
flytte en by med ca. 60.000 nye borgere ind i København! 
Så der bliver masser at rive i de næste 10-12 år, og hvad 
er herefter skal ske med København, overlader vi trygt til 
en kommende generation. 

Sekretæren 
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BRB 
Vil du være med til at gøre 
medlemsbladet bedre, 
Så kontakt redaktøren 
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Referat af 

Formand Ib Petersen bød velkom
men til de mange medlemmer, der 
var mødt frem til forårets generalfor
samling. 

Punkt 1. Valg af dirigent: 
På bestyrelsens anbefaling blev (921) 
Søren Bødtker valgt. Han konstate
rede 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 etable
ret. Medlemmerne blev opfordret til 
at slukke for mobiltelefoner. 

Punkt 2. Protokol og Beretning: 
Formandens del af beretningen med 
mindeord over afdøde medlemmer 
og lykønskninger til forårets jubila
rer kan læses andetsteds i dette blad. 
Her findes endvidere, det afsnit af 
beretningen, der vedrører Ungdoms 
afdelingen, aflagt af dens leder 
Tonny Pedersen. 
Her følger referatet af resten af gene
ralforsamlingen: 
(1054) Michael Fraenkel takkede be
styrelsen for udført arbejde, men ef
terlyste forklaring på, at et rum i 
Fritidshuset, der var stillet til dispo
sition for Seniorerne, fortsat var af
låst og dermed ikke til rådighed som 
aftalt. 
(119) Michael Ronild forklarede sa
gen, og kunne oplyse, at Seniorerne 
stadig havde et aflåst rum i Fritids
huset til porcelæn, bestik og kaffe 
mv. Formanden bekræftede dette, og 
oplyste, at aftalen fremgik af et mø
dereferat og dermed var nedfældet 
skriftligt, men for en sikkerheds 
skyld ville referatet blive fundet 
frem og sagen bekræftet. 
(700) Svend Erik Sokkelund ønskede 
at korrigere formandens beretning 
mht. beliggenheden af en planlagt 
automatisk vandskibane, idet den 
ville blive udført nord for vejdæm
ningen til Prøvestens-øen. På mødet 
i SSF d. 21. marts havde Københavns 

generalforsamlingen 
søndag den 25. marts 2007 

havnedirektør imidlertid omtalt beg
ge baner - dog således, at den nordli
ge ville blive etableret først. Han var 
iøvrigt af den opfattelse, at der mel
lem den ny Prøvestenshavn og de 
mange småbroer, beliggende syd for 
vejdæmningen, var tilstrækkeligt 
vandareal til, at ingen ville blive ge
neret, hvis også den sydlige bane 
blev anlagt. Dirigenten kunne heref
ter sætte formandens beretning til 
afstemning, hvor den blev godkendt. 

Punkt 3. Regnskab: 
Sejlforeningens regnskab for 2006 
var optrykt i seneste nummer af bla
det. 
Kassereren (687) Jørgen Rindal gen
nemgik herefter i korthed regnska
bet, på baggrund af hovedtal for åre
ne 2002 - 2006. 
Årets resultat udgør et overskud på 
276,6 tkr (tusinde kr), og det frem
kommer ved, at indtægterne har 
været ca 360 tkr større end budgette
ret, medens udgifterne er holdt i 
ave, så de kun er ca. 80 tkr større 
end budgetteret. Det er altså et godt 
resultat, men det var også bydende 
nødvendigt, efter de seneste 3 år 
med underskud. Det gode resultat er 
ikke kommet af sig selv, samtlige af
delinger har bidraget ved at spare og 
holde udgifterne i ro. 
Da der ikke var medlemmer, der øn
skede at kommentere regnskabet 
yderligere, kunne dirigenten konsta
tere, at regnskabet var godkendt. 

Punkt 4. Valg: 
Af indkaldelsen fremgår det, hvem 
der er på valg. Valgene blev klaret 
ved håndsoprækning. Den første på 
valg var sekretæren og dirigenten 
måtte kort minde om, at denne end
nu ikke havde været medlem i 2 år, 
og derfor ikke kunne vælges ifølge 
foreningens love, medmindre gene
ralforsamlingen gav dispensation. 
Dirigenten efterlyste herefter andre 
kandidater til posten. Da ingen 

meldte sig blev spørgsmålet om 
dispensation forelagt forsamlingen. 
Denne blev givet, og sekretær 
Thomas Jensen kunne herefter gen
vælges. 
Følgende på valg blev ligeledes gen
valgt: 
1) Skolechef Ulla Helium 
2) Motorbåds- og Sikkerhedsre
præsentant Kim P. Andersen 
3) Havneudvalgsmedlem Leif 
Brydenfelt, 
4) Festudvalgsformand Hanne Rosa 
Nielsen 
5) suppleant til bestyrelsen Bjarne A. 
Larsen, 
6) Redaktør Poul Christensen 
7) Måler Karl Thorup 
8) Revisor Brian Frisendahl. 
Med baggrund i sin høje alder så re
visorsuppleant Benny Gustafsson 
sig gerne afløst, og til posten blev 
herefter valgt (341) Tom Benda. 

Punkt 5. Lovændringsforslag: 
Forslag nr. 1 er en ændring til § 17, 
ordlyden er trykt i bladet. For at 
vedtage det, kræves 2/3-dels majori
tet. Forslagsstiller (388) Sven-Erik 
Culmsee begrundede forslaget yder
ligere således: 
Det findes uholdbart, at der årligt er 
underskud på driften af klubhuset. 
Målet bør være, at det minimum 
løber rundt mellem indtægter og ud
gifter. Hensigten med forslaget er 
derfor, at finde ud af, hvad den fak
tiske lejeindtægt vil være. 
(524) Jørgen Zeiner supplerede med 
følgende kommentar: 
Forpagtning kan ske på mange for
skellige måder, men her i klubben 
balancerer det ikke økonomisk, 
medlemmerne bidrager med et 
klækkeligt beløb. JZ havde kendskab 
til vilkår for bortforpagtning af en 
række kulturhuse i København, hvor 
udlicitering havde fundet sted, og 
kunne oplyse den månedlige for
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pagtningsafgift, der som hovedregel 
var baseret på omsætningen. Kunne 
også henvise til vilkårene i Hellerup 
Sejlklub og Sletten Havn. 
Konklusion på sammenligningerne 
var, at SSF ikke fik en forpagtnings
afgift, der svarede til de nævnte -
uanset lukning i januar måned. 
Fandt derfor, at SSF's forpagtnings
afgift skulle forhøjes væsentlig, og 
stillede sit righoldige materiale til 
rådighed for bestyrelsen. 
Selvfølgelig skulle det kunne køre 
rundt for forpagteren, men priserne 
de nævnte steder var ikke meget 
højere end her, og faciliteterne kun
ne sagtens sammenlignes. 
Formanden redegjorde for bestyrel
sens syn på forslaget, den var delt 
ca. fifty-fifty, men fandt personlig, 
at den del der indebærer, at kontrak
ten hvert 5. år blev genstand for for
handling var godt, især fordi ind
komne tilbud kunne forkastes. Fandt 
det dog nødvendigt, at konsultere en 
advokat med indsigt i restaurations
virksomhed og kontraktforhold. 
Men som sagt, med en delt bestyrel
se kunne han hverken anbefale eller 
fraråde. 
(686) Hanne Rosa Nielsen (fra besty
relsen) repræsenterede den halvdel 
af bestyrelsen, der var imod forsla
get. Fandt det var noget underligt 
noget. Ville bestemt ikke kunne 
lægge sit hjerteblod i det, skulle det 
blive vedtaget. 
(420) Leif Henriksen udtrykte stor 
sympati for forslaget, men mindede 
om af nuværende forpagter havde 
ikke uvæsentlige udgifter til rengø
ring, varme og anden vedligeholdel
se. Dette skulle med, når man vurde
rede forpagtningsafgiftens størrrel-
se. 
(179) Jens Green fandt det helt for
kert at sammenligne Sejlforeningen 
med diverse kulturhuse. Så lad det 
ligge. Lad os hellere prøve at sam
menligne os med andre sejlklubber. 
Henviste til forholdene i Lynetten, 
hvor der var problemer med at få 
omsætning nok, og der derfor ikke 
var en egentlig forpagtningsafgift, 
men derimod bidrag til diverse faste 
driftsudgifter. Anbefalede derfor, 
uanset om forslaget blev vedtaget el
ler ej, at der fremover skete en kob
ling mellem forpagtningsafgift og 
omsætning. Forpagtningsafgiften 

kunne derigennem blive efterregule
ret alt efter hvordan omsætningen 
havde været det enkelte år. 
Kontraktforhandlinger hvert 5. år 
lød derimod som en god ide. 
Forslagsstiller (388) Svend Erik 
Culmsee havde dog andre tal fra 
Lynetten, der blev vurderet til at 
være meget større end SSF, så en 
sammenligning var vanskelig, men 
her var forpagtningsafgiften kr. 
350.000 årligt + el & varme og inven
tar i både køkken og restauration er 
restauratørens. 
(700) Svend Erik Sokkelund: Spørgs
målet om betaling hænger nøje sam
men med hvilken del af klubhuset, 
medlemmerne kan få lov til at bru
ge. Det er dog trods alt medlemmer
nes klubhus, og da Sejlerskolen ny
ligt holdt instruktørmøde i Skipper
stuen, sad vi og bandede over, at vi 
skulle klemme os sammen derinde. 
Fandt det nødvendigt at større dele 
af klubhuset var til rådighed for 
medlemmerne også uden for restau
rantens åbningstider. 
Dirigenten henviste dette synspunkt 
til de senere forslag. Her handlede 
det snævert om kontraktforholdene. 
(929) Per Østergaard ønskede oplyst, 
om der i nuværende kontrakt var en 
åremålsbestemmelse, eller om kon
trakten frit kunne opsiges og genfor
handles. 
Formanden oplyste hertil, at gæl
dende kontrakt kan opsiges af begge 
parter med 6 måneders varsel. 
Indeholder desuden bestemmelser 
om en årlig regulering i henhold til 
pristalsudviklingen. Påpegede desu
den at ingen formand i nyere tid 
havde turdet opsige kontrakten med 
baggrund i indkommet eksternt til
bud. Den mulighed var af dele af be
styrelsen blevet fremhævet som et 
alternativ, der løbende var til rådig
hed. Kunne selvfølgelig benyttes, 
hvis tingene ikke fungerede tilfreds
stillende. Det vil imidlertid være no
get andet, hvis det besluttes at fore
tage egentlig udlicitering. Dermed er 
ansvaret lagt ud og knyttet til noget 
mere officielt. 
(1092) William Thomassen anbefale
de i lyset af de store forandringer 
der sker i sejlforeningens omgivel
ser, at stille projekt udlicitering lidt i 
bero, og vurdere hvad forandringer
ne betyder for tilgangen til klubhu

set fremover. Hvis der (som forven
tet) sker en væsentlig ændring i for
retningsgrundlaget, bør der ske en 
genforhandling af kontrakten og da 
vil det være rigtigt at knytte forpagt
ningsafgiften til omsætningen, som 
tidligere foreslået. 

Hermed var debatten afsluttet og 
forslaget blev sat til skriftlig afstem
ning, mødet blev suspenderet me
dens dette foregik. 
Mødet genoptaget kl 1045. Resultat af 
stemmeoptællingen blev: 
125 medlemmer er til stede 
124 har stemt og udfaldet blev 
47 stemte Ja 
72 stemte Nej 
5 var blanke 
(ialt 124). Forslaget er dermed forka
stet. 

Punkt 6. Andre forslag: 

Forslag 2: 
Forinden forslaget om ekstrakontin
gent blev sat til debat påpegede diri
genten en lille unøjagtighed, der lå i 
formuleringen. 
Passive medlemmer findes ikke. 
Man kan være A-aktiv, eller B-aktiv, 
og det skulle der rettelig have stået. 
Formanden begrundede forslaget 
yderligere således: 
Køkkenrenoveringen var igangsat 
og alle midler disponeret, da vi ople
vede usædvanligt højvande 2 gange 
hurtigt efter hinanden. 
Elinstallationer på søndre og nordre 
mole blev hårdt ramt, og det er vi 
tvunget at gøre noget ved. 
Det bliver dyrt, et kvalificeret over
slag løber op i ca. kr. 400.000. 
Årets overskud har dækket tidligere 
års underskud, og vi banker fortsat 
af på lån optaget tidligere i DS og 
DIF. Det er derfor ikke tilrådeligt, at 
låne yderligere til de forestående re
parationer. 
(515) Juel-Andersen fandt forslaget 
så vel underbygget, at eneste be
kymring måtte være om de 300,- var 
nok? Anbefalede en godkendelse. 
Formanden redegjorde for overvejel
serne, således: 
Ekstrakontingentet vil indbringe ca. 
285.000 og resten skal findes i nu
værende budget. 
Herefter sat til afstemning ved hånds
oprækning. Vedtaget enstemmigt. 
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Forlag 3: 
Salg af billard: 
Formanden oplyser, at der ikke er 
enighed i bestyrelsen om dette for
slag, med stemmerne 5 for og 2 
imod er det nu bragt til afgørelse på 
generalforsamlingen. Tanken er, at 
sælges billard'et kan lokalet indret
tes mere fornuftigt - herunder mu
lighed for at skabe et medlemsloka-
le, der kan holdes åbent i vinter
månederne, når restaurant/klubhus 
er lukket. 
Som det er i dag, kan lokalet ikke 
bruges til ret meget andet end bil
lard- og TV-stue - især for nattevag
ten. Anbefaler derfor at billard'et 
sælges og at rummet indrettes mere 
fornuftigt. 
(15) Aksel Petersen fandt det forkert 
at sælge. Vi får næppe ret meget for 
det, brugte det selv under nattevag
ter og desuden er det lykkedes at af
holde navigationskurser derinde, så 
helt galt er det vel ikke? Kunne evt. 
forbedres ved at anskaffe nogle høje
re stole? 
(675) Vagn Preisler: 
For 25 år siden foreslog jeg at an
skaffe billard'et. Nu har vi så ende
lig fået det, og alene det forhold, at 
nattevagterne bruger det, må være 
nok til at bevare det. Det er rigtigt, at 
vi mangler et sted, hvor vi kan kom
me ind 'efter lukketid'. Sælges det 
alligevel, må der anskaffes Ludo
spil! 
(891) Poul Christensen (redaktør og 
navigationslærer): 
Det er rigtigt, at der tidligere har 
været afholdt navigationskurser i 
Skipperstuen, men det har været 
nødvendigt at flytte til bedre lokaler. 
Vi kunne simpelthen ikke være der
inde med det billard. Anbefaler, at 
lokalet tilbageføres til et rigtigt med-
lemslokale, hvor man kan sidde or
dentligt, holde møder og indrette 
det med det nødvendige udstyr - alt 
til medlemmernes fordel. 
(116) Flemming v. Wowern (næstfor
mand) ønskede fokus for nattevag
ten flyttet fra at spille billard til at 
passe på vore både. Anbefalede der
for et salg. 
(929) Per Østergaard foreslog et 
kompromis i form af følgende æn
dringsforslag, som en overgangsord
ning: 
Lokalet indrettes som klub- og mø

delokale. Det skal så være muligt 
for medlemmer at låse sig ind, og 
når det så er afprøvet et stykke tid, 
kan man tage spørgsmålet om salg 
op igen, hvis der viser sig behov for 
det. Et salg nu er helt åbenbart et 
følsomt emne. 
Dirigenten: 
Der foreligger nu et ændringsfor
slag, men det er mindre vidtgående 
end bestyrelsens, og må derfor vige 
for det. 
(420) Leif Henriksen udtrykte be
kymring for at lokalet med adgang 
via en medlemsnøgle blev et døgn
værtshus. Vi må ikke glemme, at vi 
er en sejlklub. 
Formanden rundede debatten af 
med følgende kommentarer: 
Det er ikke et spørgsmål om, hvor 
meget vi kan få ind ved salget, og 
hvorvidt der skal være adgang via 
en medlemsnøgle, hviler lige nu. Det 
tages op senere. Som forslaget er for
muleret, er lokalet kun åbent inden 
for restaurantens åbningstid. Det må 
her ikke glemmes, at der hurtigt bli
ver tale om ændringer i forhold til 
Forpagtningsaftalen, dvs spørgsmå
let skal først forhandles. 
(891) Poul ønskede en uddybende 
forklaring på ændringsforslaget: 
Hvad sker der med billard'et? Bliver 
det blot stående? (Bekræftes fra sa
len). I så fald er der jo ikke tale om, 
at noget ændres. 
(15) Aksel mente det sagtens kunne 
forenes, at passe på bådene og ind i 
mellem spille billard. 
Dirigenten (921) Søren Bødtker gik 
her ind med en egen kommentar: 
Vi har manglet et mødelokale i man
ge år. Som medlemmerne kunne 
bruge. Det forekommer at være få, 
der benytter billard'et i forhold til de 
mange, der ellers ville kunne bruge 
lokalet. Havde oplevet rummet til 
møder, og det er ikke godt. 
Anbefalede et salg for at tilgodese de 
fleste i stedet for de færreste. 
(179) Jens Green anlagde en lidt an
derledes synsvinkel: 
Medlemmerne har brug for et sted at 
gå hen, når klubhuset er lukket. I 
dårligt vejr og i januar måned. 
Havde oplevet at stå på pladsen i 
regnvejr og spise sin madpakke. I 
den sammenhæng er lokalet ikke til 
rådighed, som det er nu. Det er mu
ligt, det skal indrettes lidt anderle

des - som medlemslokale, feks. med 
automat med øl og Cola, men det 
overlades til en diskussion, der må 
komme med restauratøren. 
Konklusionen må være, at vi som 
klubmedlem har behov for et sted at 
gå hen, og det kan godt være, der er 
risiko for, at det bliver en drukbule. 
Men det er jo nok til så at sige, at det 
vil vi ikke have! Det må ikke blive 
sådan, at man kan nyde egne øl. 
Men den del må blive et forhand-
lingsspørgsmål med forpagteren. 
(929) Per Østergaard: 
En motivering for mit ændringsfor
slag var, at man på sigt fik en med
lemsnøgle til lokalet. Hvis der nu al
ene er tale om vilkår inden for re
staurantens åbningstid er ændringen 
ligegyldig, for så bliver det, som det 
er i øjeblikket. Derfor trækkes det 
hermed tilbage. Opfordrede herefter 
bestyrelsen til at genforhandle for
pagtningsaftalen - inden man slagte
de billard'et. Formanden afsluttede 
debatten med at slå fast, at der i for
slaget alene var tale om salg/ikke 
salg. Hvorledes lokalet senere benyt
tes (og om adgangen) vil blive fore
lagt feks. på efterårsgeneralforsam-
lingen. Herefter foretoges afstem
ning ved håndsoprækning, og diri
genten konstaterede, at der var et 
klart flertal for dem, der stemte for 
salget. 
Forslag nr. 4a og 4b handler stadig 
om indretning af klubhuset, nu 
Pejsestuen. 
Forslagsstiller (524) Jørgen Zeiner 
motiverede forslaget yderligere, så
ledes: 
Pejsestuen bør indrettes for medlem
mer og tilsejlende. Det sker oftere og 
oftere om sommeren, at man som 
medlem ikke kan komme ind og spi
se her, fordi der kommer flere og fle
re udefra. De 2 forslag er udformet, 
så forpagter (i 4b) kan bruge lokalet 
om formiddagen, og men om efter
middagen er forbeholdt medlem
merne. Bestyrelsen går imod begge 
forslag. 4a ligner til forveksling et 
forslag, der med stort flertal ( > 100) 
blev nedstemt for et år siden. 4b bli
ver ikke til at styre. Om sommeren 
sidder folk gerne på terrassen og 
hvem skal holde øje med, hvem der 
er medlem, når der er sort af menne
sker. Afstemning skete ved hånds
oprækning, og dirigenten kunne 
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konstatere, at der var et klart flertal 
imod forslagene. 

Punkt 7. Eventuelt: 
Dirigenten påpegede, at under evt. 
kunne intet vedtages. 
(803) Tonny Pedersen (Ungdomsle
der) kunne meddele, at han under 
generalforsamlingen var blevet kon
taktet af et 'unavngivet' medlem, 
der havde sponseret den ene af to 
nye FEVA-joller + kr. 5.000 til 
Ynglinge-arbejdet. Ønskede at ud
trykke sin store glæde for gaven. 
(1005) Poul Petersen 'TulleOle' stil
lede spørgsmål til havneudvalget 
vedr. brugen af bådstativer/bukke. 
Når der var navn eller nr. på delene, 
kunne de så frit benyttes af eller ud
lånes til andre uden nærmere aftale? 
Havneudvalgets formand Flemming 
henviste kort spørgsmålet til skriftlig 
behandling i bestyrelsen. 
(483) Vilna N Otto udtrykte stor har
me over tidligere benyttet sprogbrug 
(ikke refereret) i omtalen af de ca. 80 
ældre medlemmer, der tilhørte 
Seniorernes klub. Det var ualminde
lig uartigt! Vilna modtog straks en 
uforbeholden undskyldning. 
(550) Lewis ønskede at supplere 
med oplysningen, at 'Fritidshuset', 
hvor Seniorklubben holder til, i dag
lig omtale kaldes for 'Rynkeby' og 
det er et kælenavn, for rynker er der 
noget meget charmerende ved! 
(342) Mogens Petersen (havnefoged): 
Med den lidt anstrengte økonomi 
kunne der passende ske en justering 
af taksten for havneafgift. Man lig
ger billigt i SSF. Hertil replicerede 
formanden, at prisen sidste år var 
vurderet og fundet i niveau med 
sammenlignelige havne. løvrigt 
kunne en ændring tidligst finde sted 
fra 2008, da haveafgiften nu var op
trykt i DS's lille håndbog for tursej
lere. Kunne iøvrigt oplyse, at der 
havde meldt sig et par deltagere til 
det længe ønskede Sponsorudvalg. 
(1054) Michael Fraenkel ønskede at 
opfordre bestyrelsen til at tænke på 
at indrette Skipperstuen som klublo
kale - ikke udelukkende som møde
lokale. 
Redaktør (891) Poul Christensen ud
trykte fortsat glæde ved at stå for 
bladet, men efterlyste materiale feks. 
i form af billeder fra de mange ar
rangementer, der afholdes. Mange 

tager billeder, men ingen finder vej 
til bladets redaktør. Et andet aspekt 
gælder afløsning hvis Poul selv ta
ger på et længere sommertogt, bør 
der være nogen til at tage over i en 
periode. Opfordrer til, at der etable
res en aktionsgruppe, der kan støtte 
og bidrage. 
(318) Jørgen Bunk påpegede, at det 
TV, der står i 'Skipperkroen' havde 
elendige antenneforhold. Er det ikke 
muligt, at få det forbedret? Gælder 
både i funktionen som vagternes TV 
og senere i et evt. klublokale. 
Formanden lovede på stedet, at der 
ville blive taget hånd om den sag, 
om det skal være med parabol 
og/eller digital modtagelse vil blive 
undersøgt. 
(515) Juel-Ander sen: 
Efter en god generalforsamling øn
skes bestyrelse og dem der medvir
ker et godt år. Det er en spændende 
tid vi lever i, hvad sker der med SSF 
og hvornår? Lad os i fællesskab 
håbe, at vi, med den energi, der 
lægges for dagen, og i den ånd, 'at 
en sejler hjælper en sejler', må få lov 
til at blive her på dette vidunderlige 
sted meget, meget længe. Vi lever i 
spænding mht. hvordan det vil gå 
med vor lejekontrakt, men jeg er sik
ker på, at sagen er i gode hænder. 
God sæson og god vind fremover 
(179) Jens Green: 
Vi har nu stemt om Pejsestuen, men 
der er grund til at overveje om ikke 
Pejsestuen burde være vort fremtidi
ge klublokale - og i givet fald på 
hvilke betingelser. Hvad bliver pri
sen? kan medlemmer få fortrinsret? 
osv. osv. - der er mange spørgsmål. 
Grundlaget for en bedømmelse skal 
derfor først gøres bedre, men det er 
åbenlyst for alle, at vi i klubhuset ser 
et voksende antal gæster udefra bla. 
fra nye genboer - og på gode dage 
kan det fremover tænkes, at der 
kommer gæster fra Amager Strand
park, for at spise her. Alt sammen 
fint nok, men så er det, vi har pro
blemet, at SSF's egne medlemmer ik
ke kan komme til. Det synspunkt er 
forståeligt! Der er derfor en række 
praktiske problemstillinger, der skal 
vurderes, før vi engang kan nå der
til, at stemme om, hvorvidt vi kan 
gøre et klublokale ud af Pejsestuen. 
Bestyrelsen opfordres derfor til at 
gøre sig de nødvendige overvejelser 

i denne sag. 
(230) Mogens Møller Iversen tilslut
tede sig det netop sagte, og pointere
de, at vi var en privat Sejlforening, 
men med offentlig adgang. 
Konstaterede at der var søgt afkla
ring i Folketingets sekretariat mht. 
de nye rygeregler. Rejste spørgsmå
let om reglerne også omfattede re
stauranter, hvor der kun er adgang 
for medlemmer? Så frem til at vi en
gang kunne få et klublokale, men 
fandt at spørgsmålet om rygeregler 
blev inddraget i overvejelserne. 
Til dette sidste kunne formanden 
konstatere, at der i Lov om Rygning 
ikke skelnes mellem offentlig eller 
privat adgang. Det er alene et 
spørgsmål, om der sker servering 
(spisning). 
Og til Jens, problemet med 
Pejsestuen har du selv tidligere tum
let med. Det er et meget svært pro
blem, man kan jo ikke have en kø for 
medlemmer og for ikkemedlemmer. 
Forpagtningsaftalen har været 
nævnt mange gange, det er vist ti
den nu at få den vurderet af en jurist 
dvs en professionel bedømmelse bå
de mht. indhold og omfang. 
Takkede herefter for en god og sag
lig debat, tak til dirigenten for kom
petent ledelse. 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 
II30 med et Hurra for SSF. 

Søren Bødtker 
dirigent 

J. Thomas Jensen 
referent 

£3 
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Formandens beretning 
Forårsgeneralforsamlingen 2007 

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. 1154 
Johannes Boesen døde den 29. no
vember sidste år på Kirsebærhavens 
Plejehjem. Johannes var medlem i 54 
år og boede i sin tid i Nyrnberggade 
her på Amager. 

Medlem nr. 1210 
Annie Frankel afgik ved døden den 
26. december sidste år efter 19 års 
medlemskab. Annie var med fra sen
iorerne startede, men hun kom ikke 
herned på det sidste grundet syg
dom. 

Medlem nr. 370 
Mogens Hauschultz døde den 3. 
marts efter længere tids sygdom. 
Mogens havde 43 års medlemskab 
bag sig og var ejer af den røde 
spækhugger "Rimfaxe", og sidste år 
kunne vi i bladet læse afsnit fra hans 
gamle logbog fra flere Sjælland 
Rundt sejladser. 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig 
op og mindes vore afdøde medlem
mer. 

lægger og har en 36 fods båd døbt 
"Vibber 4". 

Medlem nr. 480 
Benny Gregersen 

Medlem nr. 102 
Fritz Ragner Haugefeldt, som ejer en 
Drabant 22 der bærer navnet "Sus". 
Fritz stiller altid op til havneopryd
ning og han går et par ekstra natte
vagter for andre. 

Medlem nr. 1208 
Klaus Nielsen 

Medlem nr. 326 
Solveig Niklasson, som har en Maxi 
Magic "Kløver", som vist nok skal 
sælges. 

Medlem nr. 1085 
Rene Krøl Larsen 

Bjarne er Henriks søn og er Berlin, så 
han kan ikke komme i dag. 

Medlem nr. 107 
Erna Christensen blev i 1978 
Hædersmedlem og hun har været 
vor kasserer i mere end 20 år, som 
blev honoreret med udnævnelse til 
Æresmedlem. 

Medlem nr. 120 
Bent Andersen, som ligger på mid
terbroen med sin Viggen med nav
net "Bea". 

Medlem nr. 656 
Jørgen Sebins 

Medlem nr. 701 
Ole Henri Hansen, som har en Albin 
Alfa "Isis" med plads på nordre 
ydermole. 

25 års jubilarer på generalforsamlingen 

Æret være deres minde 

I dette forår kan vi fejre 18 medlem
mer, som gennem et langt medlem
skab har opnået at runde et jubi
læum. 

Vi har syv 25 års jubilarer som er: 

Medlem nr. 221 
Kim Travers. Kim er ejer af en 
Bandholm med navnet "Tipi", og 
han kan ikke komme i dag 

Medlem nr. 728 
Ib Jørgen Hansen, som er vinterop-

Vi har syv 40 års jubilarer som er: 

Medlem nr. 192 
Kurt Vester, som har en LM 24 
"Tumleren". Kurt kører turistbus og 
kan ikke komme i dag. 

Medlem nr. 137 
Ejner Skafte Christiansen. Ejner har 
motorbåden "Mago" og jeg kan hu
ske, at han arrangerede den første 
navigationssejlads jeg deltog i, så det 
er nok 40 år siden. 

Medlem nr. 240 
Bjarne Rosenberg, som har en Albin 
motorbåd med navnet "Siesta". 

Vi har to 50 års jubilarer som er: 

Medlem nr. 634 
Torben Dam Jensen. Torben startede 
som junior, derefter jollesejlads og 
mindre sejlbåde, og han sluttede 
med en IF Marieholm "Elisabeth", 
som han tidligere sejlede til toppla
ceringer ved DM og andre stævner. 
Nu er det tursejlads, og Torben var 
såmænd gennem Gota Kanalen sid
ste år. 

Medlem nr. 179 
Jens Green. Jens har rekorden i be
styrelsesarbejde på mere end 30 år 
sammenlagt, med start i 

40 års jubilarer på generalforsamlingen 
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Festudvalget og derefter som 
Juniorleder, og han holdt en pause i 
SSF i 6 år, hvor han var i hoved
bestyrelsen i Dansk Sejlunion. Jens 
fik Hæderstegnet i 1986 og blev 
Æresmedlem i 2004 efter 10 år som 
Formand, og han er stadig meget ak
tiv i foreningsarbejdet hernede. 

Vi har en 60 års jubilar: 

Medlem nr. 244 
Rasmus Bech. For 35 år siden sejlede 
Rasmus landet rundt med sine tre 
piger i en lille kragejolle, som siden 
er udskiftet med en Jensen 29 med 
samme navn: "Brus". Rasmus har 
været i bestyrelsen i flere omgange, 
sidst i Havneudvalget i 10 år, og han 
er efterfølgende blevet udnævnt til 
Æresmedlem. Der er stadig fuld fart 
på Rasmus, og han møder op hver 
dag med sin madpakke og deltager i 
Havnesjakkets arbejde. 

60 års jubilæum 

Vi har en 70 års jubilar: 

70 års jubilæum (medlem i 72 år) 

Medlem nr. 308 
Ivan Thomsen. Ivan blev indmeldt i 
1935 og har faktisk 72 års medlem
skab bag sig, og jeg beklager vi først 
blev opmærksom på jubilæet sidste 
efterår, men computeren har nok re
gistreret det som en fejl, fordi det er 
første gang i foreningens historie vi 
kan fejre en 70 års jubilar. Vi har fået 
fremstillet en flot 70-års nål med 
egeløv, som Ivan kan bære med 
stolthed. I øvrigt har Ivan en skøn 
lille blanklakeret motorjolle, som 
kan nøjes med fem topslag i motoren 
for at sejle ud af havnen. 

Eksterne forhold af betydning for 
SSF 

Amager Strandpark 
De udlagte bøjer 100 meter fra ky
sten er godkendt af Kystinspektora
tet i Lemvig, så vort ønske om mu
lighed for opankring nærmere ky
sten på to mindre områder er derfor 
ikke tilgodeset. Formanden for 
Østersøkredsen er blevet lovet et 
møde med Strandparkens bestyrelse 
for at bringe emnet op igen. Der er 
udstedt forbud mod at sejle eller an
kre op indenfor området mellem 
Kastrup Lystbådehavn og den sydli
ge indsejling til lagunen, samt for
bud for sejlads over 6 knob 400 me
ter fra hele kyststrækningen, begge 
dele ifølge Politivedtægten. Vi må 
overholde disse regler så vi undgår 
besøg af et kontrolfartøj med myn
dighed til at udstede bøder. 

Helgoland 
Opførelsen er blevet forsinket igen 
fordi det foreliggende projekt er ble
vet langt dyrere end budgetteret. 
Det Kolde Gys har fremlagt en fase
opdelt løsning for Borgerrepræsen
tationen, så de afsatte midler benyt
tes til 1. fase, hvor Gyset selv beko
ster et klubhus. Udbygning af facili
teterne kan finde sted senere i 2. fa
se, som er vurderet til at koste 15 
millioner kroner. 

Prøvestenshavnen 
Vi afholdt et medlemsmøde i ons
dags, hvor direktøren for Køben
havns Havn fortalte om planerne for 
havnen og Stadsarkitekten fortalte 
om kommunens holdning til udvik

lingen af det omkringliggende områ
de. Det nye koncept for havnen er 
kort fortalt, at man ønsker etableret 
en eller to foreninger som dækker 
flere maritime interesser som sejl
sport, kajak- og rosport, vandski 
mv., så indmeldte børn og unge kan 
afprøve det hele uden at skifte klub. 
For yderligere information vil jeg 
henvise til mødet, og for ikke tilste
deværende på mødet er der et refe
rat på side 3. 

Vandskibane 
Nord for SSF ud for bådforeningerne 
er der planer om en kabeltrukket 
vandskibane. BAS har været til mø
de med Københavns Havn om pro
jektet og påpeget, at anlægget ikke 
må ligge i vejen for sejltrafik i områ
det. Friluftsrådet vil følge projektet 
mht. sejladsforholdene, men er ellers 
positiv for vandskisejlads der ikke 
larmer. 

Beretning 
Lejekontrakten 
Lejekontraktudvalget foranledigede 
sidste år, at der fra Borgerrepræsen
tationen blev stillet et kritisk spørgs
mål til Økonomiforvaltningen om 
hvorfor SSF ikke kan få forlænget le
jekontrakten. Det resulterede i, at 
Overborgmesteren kom på besøg 
sidst i januar måned for at besigtige 
forholdene. Dagen efter omtalte Ritt 
Bjerregaard besøget på sin hjemme
side, og jeg vil citere følgende: 
"Vi talte en del om, hvordan Sejlfor
eningen kan få bedre offentlig ad
gang. I dag er foreningens areal, der 
er lejet af kommunen, mere lukket 
end andre sejlklubber i og omkring 
København. Og det er der behov for 
at ændre, så området kan spille posi
tivt sammen med det skønne miljø 
ved Amager Strandpark og de nye 
boligområder. I området ligger også 
andre foreninger, der skal med for at 
skabe bedre offentlig adgang, men 
besøget efterlod en fornemmelse af, 
at en løsning kan findes", citat slut. 
Vi har tre ønsker i SSF: 
For det første at blive på området, 
for det andet at få lov til at beholde 
hegnet og låse om natten, og for det 
tredje at undgå en offentlig sti gen
nem SSF, som automatisk vil med
føre offentlig adgang døgnet rundt. 
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Dansk Sejlunion 
Jeg var til generalforsamling med 
Tonny i går, og efter de sidste to års 
kritiske generalforsamlinger fik den 
et roligt forløb, så den nye hovedbe
styrelse kan få arbejdsro. Om freda
gen var jeg til seminar om det nye 
projekt "Danske Bådejere", som er 
startet op for kort tid siden. Det er et 
servicetilbud til alle medlemmer i 
unionen, og vi vil følge udviklingen 
med artikler i bladet, så I kan udnyt
te fordele som råd, tips og rabat på 
udvalgte varer. 

Havn og Plads 
Under stormfloden i november kom 
den nye el-installation på sdr. mole 
under vand og HFI relæerne, som 
kostede 60.000 kr., kortsluttede. Tre 
uger senere blev det endnu mere 
højvandet og installationen på ndr. 
mole brændte også af, så nu er der 
kun strøm på midtermolen. Vi skal 
have fornyet el-installationerne på 
molerne og planen er, at der bliver 
opsat lysstandere på sdr. mole med 
strømudtag som på midterbroen, og 
det gør vi, fordi der er overgang i 
jordkablet til lysmasterne på molen, 
som derefter kan undværes. På ndr. 
mole opsættes de el-bokse med EU-
stik vi har fra sdr. mole, fordi det al
ene var relæerne som tog skade ved 
højvandet. Installationerne bliver 
hævet 40-50 cm, så de kan klare de 
nye vejrforhold. Der er også over
gang i jordkablet fra el-skuret på 
ndr. mole ud mod Strandvejen, som 
bl. a. leverer strøm til de tre lysma
ster fra hovedindgangen til klubhu
set. En sporing af overgangen i det 
gamle kabel er så dyr, at vi har be
sluttet at nedgrave et nyt kabel. Vi 
har aftalt med elektrikeren, at Kim 
Pladsmand skal udføre en del af det 
omfattende arbejde, så vi holder pri
sen nede. Det hele bliver ret bekoste
ligt og er prisvurderet til ca. 400.000 
kr. 

I december udbrød en skurbrand på 
ndr. mole, og Brandvæsenet blev til
kaldt. 
Politiet Brandtekniske Afdeling kom 
også for at finde brandårsagen, der 
er oplyst i januar bladet sammen 
med forsikringsforholdene. 
Jeg har haft flere samtaler med 
Brandinspektøren og han har sagt, at 

vi i første omgang skal få ryddet 
brandbæltet mellem skure og skel. 
Dvs. alle ulovlige tilbygninger og 
udbygninger på skure skal fjernes, 
så alle skurene igen svarer til fore
ningens standardtegning. Vi ved 
godt at afstanden til skellet varierer, 
men ulovlige tilbygninger på de bre
de steder vil ikke blive accepteret. 
Til orientering er de nye regler for 
brandbælter, at der skal være 8 me
ter til skel ved opførelse af træbyg
ninger. Der er også problemer med 
opbevaring af brandbare væsker i 
klasse A, som bl.a. er benzin og for
tynder. Efter reglerne må der opbe
vares 8 liter i et skur, men en skur
række betragtes som ét skur fordi 
skurene er sammenbyggede. 
Brandinspektøren foreslog, at vi op
førte et eller to trådbure til fælles 
brug, men løsningen er nok, at alle 
med skur holder indholdet af brand
bare væsker klasse A på et absolut 
minimum. 

Vi købte en traktor sidste efterår og 
ansøgte Politiet om fritagelse for 
indregistrering. To måneder senere 
kom to politifolk og besigtigede 
traktoren og vort område, og de 
skulle skrive en rapport for afgørelse 
på højere sted. Der blev nedlagt for
bud mod at benytte traktoren i eks
peditionstiden på 2-3 måneder, så vi 
besluttede at få den indregistreret 
sammen med den selvbyggede 
påhængsvogn. Registreringsafgiften 
er ca. 3.000 kr. om året, men til 
gengæld skal den kun synes hvert 
andet år mod hvert år uden registre
ring. Og nu må den køre på offentlig 
vej. 

Rød/grønne skilte har været disku
teret på mange generalforsamlinger, 
og på efterårsgeneralforsamlingen 
lovede vi at finde en løsning. Vi har 
købt 350 skilte, hvor et hvidt felt kan 
skydes til siden fra fri til optaget, og 
der kan skrives op til 50 gange på 
det hvide felt. Skiltene bliver skruet 
fast på pladserne efterhånden som vi 
får tid, og indtil da skal de gamle 
skilte benyttes. 

Mogens Havnefoged ønskede som 
bekendt ikke at fortsætte, og vi har 
ikke kunnet finde en afløser. Vi har 
derfor besluttet, at gæster skal betale 

havnepenge til Pladsmanden i kont
ortiden på hverdage, og så har vi 
lokket Mogens til at opkræve havne
penge på lørdage, søn- og helligdage 
i år. Telefonbesked om at ændre an
komst på skiltet vil kun blive udført 
på hverdage. 

Vi holder store oprydningsdag lør
dag den 9. juni kl. 900, hvor alle der 
vil give en hånd med er velkomne. 
Sørg for at få ryddet op omkring din 
båd eller bådstativ inden, for i år bli
ver der taget billeder og skrevet reg
ninger til de værste rodehoveder. 

Mastekranen er taget ned for efter
syn og reparation, og den får nye wi
rer og vantskruer mv. Havnesjakket 
har lovet at kranen er klar inden 
Standerhejsningen. 

Rørly & Co kommer med den nye 
motor til spillet på sdr. plads i næste 
uge, så der bliver mulighed for op-
og nedfiring om kort tid. 

Som I kan se er den nye lejeplads 
ved at tage form, og den er tegnet og 
planlagt i samarbejde mellem pro
ducenten og vort sponsormedlem, 
som jeg vil sige tusind tak til - på al
le medlemmers vegne. Legepladsen 
er også færdig inden Standerhejs
ningen. 

g 

Cr m 

Skits af den nye legeplads 

Klubhus 
Vi har fået ny strømtavle i klubhuset 
og der er trukket nye kabler, fordi 
det gamle anlæg ikke kunne udbyg
ges yderligere. I flere år har vi repa
reret løse klinker, løse fliser og stop
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pede kloakker i køkkenet. De lappe
løsninger vi har fået udført har kun 
holdt i kort tid, så i efteråret beslut
tede vi at løse problemet en gang for 
alle. Køkkenet blev totalt ryddet, 
gulvet brækket op og der blev lagt 
ny kloak med et lige forløb, så vi 
undgik de mange bøjninger den 
gamle kloak havde, på grund af tid
ligere udbygning af køkkenet. 
Ristene er placeret så de er nemme 
at rense efter spuling og der er opsat 
nye fliser på to vægge, hvoraf den 
ene blev udskiftet grundet råd. 
De defekte køkkenmaskiner er ud
skiftet og det hele fremtræder som 
nyt og præsentabelt. Det har været 
en bekostelig affære, og jeg vil her 
rette en stor tak til Kim Pladsmand, 
som selv har været med til arbejdet 
og han har styret hele forløbet med 
sikker hånd. 

I december bladet var optrykt 
"Aftale om røgfri miljøer", og der er 
siden udkommet "Lovforslag om 
røgfri miljøer", som er på 21 sider. 
For en måned siden skrev jeg til 
Sundhedsministeriet og beskrev vo
re lokaler og forhold for at få klar 
besked om lovens betydning for os. 
Jeg har endnu ikke fået svar og min 
egen vurdering er, at det kun bliver 
tilladt at ryge i Skipperstuen og kun 
hvis servering i lokalet begrænses til 
drikkevarer. 

Der er altid kommet mange ikke-
medlemmer i vort klubhus, og det er 
nødvendigt for at få en omsætning, 
så restauranten kan køre rundt. 
Området omkring os har ændret ka
rakter de sidste par år med mange 
tilflyttere og gæster fra Strandpar
ken, så der vil komme flere strøg
kunder. Jeg mener at vi nu har mu
lighed for at få driften af klubhuset 
til at hvile i sig selv uden tilskud fra 
medlemmernes kontingent. Jeg fore
stiller mig en ordning, hvor vi en 
gang om året udsteder et medlems-
magnetkort, som giver rabat på de 
officielle priser sådan at forstå, at 
nuværende priser er medlemspriser 
og de sættes op med 10-20 % på skil
tede priser, som skal betales af ikke-
medlemmer. Det vil give en større 
indtjening til vor forpagter og vi kan 
kræve en større forpagtningsafgift. 
Flere medlemmer har foreslået, at vi 

indfører "støtte-medlemmer", men 
hvis vi ændrer de restriktive betin
gelser vi har for at blive optaget som 
passivt medlem, kan personer der 
ønsker at støtte foreningen komme i 
denne gruppe. 

Fester 
Hanne har styr på årets fester og 
musikken er for længst bestilt, men 
det er ikke kun at arrangere festerne, 
for uden Hannes mange hjælpere 
ville festerne ikke køre så godt. 
Jazz i SSF er blevet en årligt tilbage
vendende begivenhed som trækker 
fulde huse, og som noget nyt kom
mer der en præsentationsaften pri
mært for nye medlemmer i april 
måned. 
Fastelavnsfesten var velbesøgt, men 
Hanne vil gerne se nogle flere børn, 
men der er mange tilbud på denne 
dag fra indkøbscentre, boligforenin
ger osv. 
Til næste år ligger fastelavn allerede 
den 3. februar, så Hanne vil forsøgs
vis flytte festen en uge frem, og vi 
håber initiativet vil blive godt mod
taget. 

Sejlerskolen 
Afdelingen kører på max. belastning 
med 60 elever og vi har 15 instruk
tører i år, så alle sejlaftener er besat. 
Motorbåden sejler en aften mere for 
at klare presset, og der er venteliste 
på alle bådene. 
Ulla var ved at køre træt og vi har 
derfor fordelt arbejdsbyrden ved at 
hvert fartøj har fået en bådsmand, 
som er ansvarlig for at båd og udstyr 
er i orden i sejlsæsonen. 
Der er også ændret på turnusplanen 
her i foråret, så Ulla ikke behøver at 
komme hver aften og styre forløbet 
af arbejdet. Sejlerskolen er vort 
største aktiv, og de fleste nyind-
meldte ønsker at lære at sejle, og det 
er en god start hernede, for de kom
mer ind i foreningslivet med det 
samme og får hurtigt venner og sejl
kammerater. 

Navigationsundervisningen har og
så nået max. belastning, og Poul har 
i vinter haft det største antal elever 
nogensinde, og alle 35 bestod eksa
men i sidste uge - tillykke til dem. 

Projekt "Mora" kører efter planen 

med sekretær-Thomas som tovhol
der, og det er et sejladstilbud til 3-
års elever fra sejlerskolen med due-
lighedsbevis, som venter på, at deres 
anciennitet rækker til en bådplads. 
Vi har en annonce i sidste blad om 
tilmelding så vi kan se, hvor stor in
teressen er. 
Driften af båden skal være neutral 
for SSF ved at tilmeldte selv skal is
tandsætte båden og betale et mindre 
gebyr ved lån. 

Ungdom, joller og havkajakker 
Jeg vil overlade ordet til vor ung
domsleder Tonny, som vil fortælle 
om årets aktiviteter. 

SSF's Ungdomsafdeling 2006/07 
v/Tonny Pedersen 
Sæsonen 2006 var en god sæson, 
med mange sejltimer på vandet - en 
god og lang sæson. Godt nok havde 
vi mange alger, og dermed også da
ge, hvor de unge ikke kom på van
det, men temperaturen på vandet 
gjorde, at vi holdt ved længe. 
Antallet af ungdomsmedlemmer 
blev stabiliseret, der forsvandt en
kelte, men der kom andre interesse
rede til, vel at mærke nogle som 
kom fra Amager Strand Sejlklub 
(AAS), hvor vi ellers ikke i mange år 
har fået nogen. 
I 2007 vil vi opleve, at der kommer 
større aktivitet på den anden side af 
hegnet, altså i AAS, og det vel at 
mærke på vandet. 
Det vil nok bringe ungdomsafdelin
gen yderligere medlemmer. Men vi 
skal selv blive bedre og mere fokuse
ret på at få nye medlemmer og blive 
bedre til at integrere dem. 
Afdelingen vil i år fortsætte med 2 
sejlaftener, mandage og onsdage; 
her vil mandage være dage, hvor fo
kus vil være på begyndere, dog ikke 
sådan, at de mere rutinerede vil bli
ve tilsidesat, der vil selvfølgelig 
være plads til dem også, men fokus 
vil være på begyndere. 
Onsdage vil vi i fællesskab med 
Lynetten køre træningsaftener enten 
i Lynetten eller i SSF. Her vil trænin
gen være kapsejladsorienteret og 
dermed rettet mod de mere rutinere
de. 
I år vil Pinse weekend'en igen være 
SEJL NOGET ANDET - weekend, i 
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fællesskab med vores medarrangør 
Lynetten og de interesserede klub
ber i Østersøkredsen. 
Udover dette har undertegnede ved 
weekend'ens generalforsamling i 
Dansk Sejlunion indgået aftale med 
en sejlklub fra Vordingborg om del
tagelse. 
En indbydelse til arrangementet for
ventes afsendt inden for den kom
mende uge. Vi forventer i år, at have 
1 eller 2 nye bådtyper til afprøvning 
for de unge. 
Udover det, overvejer vi at gøre søn
dagen mere åben for nye unge ude
fra, for eventuel rekruttering af nye 
medlemmer. 
Arrangementet kommer til at løbe af 
stabelen d. 25. - 27. maj og vi forven
ter endnu større deltagelse end i 
2006. 
I uge 27 afholder Tejn Sejlklub som-
mer-camp på Bornholm, og vi vil i 
afdelingen forsøge at skaffe ledere til 
at deltage med unge og eventuelt 
nogle joller, det vil vi arbejde med, 
og forhåbentlig kan vi få kabalen til 
at gå op med frivillige forældre eller 
instruktører? 
Ugen efter Pinse er afdelingen arran
gør af et stævne for Ynglinge. Det er 
sidste stævne i en serie på 6 om ud
tagelse til VM i Holland, og vi håber, 
at vores egen Y D24 stadig er med 
fremme på listen, og kan være med 
til det sidste. 
Her har jeg fået tilsagn fra nogle 
gamle Ynglinge- og ungdomssejlere 
angående hjælp som baneledere og -
dommere. 
Det siger jeg tak for. Vore normale 
kapsejladsdommere er jo i syden 
(Græske øhav) for at sejle, så god tur 
til jer - jeg er ikke spor misundelig! 
Jeg vil da også tilføje, at vi til dette 
stævne søger sponsorer, jo flere de
sto bedre; vi vil gerne skabe et stæv
ne, som tilbyder lidt mere end an
dre, så vi i fremtiden kan gøre det 
tilbagevendende, og eventuelt 
promovere klubben i hele landet, og 
dermed være medvirkende til, at 
man igen kigger på SSF, som mulig 
arrangør af større stævner. Her vil 
jeg gøre opmærksom på , at kapsejl
adsudvalget arbejder meget målbe
vidst på at få et DM til SSF. 

Med hensyn til vort gamle ung
domshus er dette blevet overdraget 

til kajakroere og jollesejlere, så disse 
fremover har et sted at klæde om og 
holde til. En gruppe af disse er i øje
blikket i gang med at sætte huset i 
stand, men kan sagtens bruge flere 
hænder. 
Der er også gang i kajakkerne mht. 
fællesaftener og fælles roning, her
under instruktion til de mindre 
trænede. 
Vi er også i gang med at bygge reo
ler til kajakker - under halvtaget på 
DMU. Det vil skabe lidt mere plads 
til joller. 
Udover reoler arbejder vi på at finde 
en løsning med tag over disse, og vi 
har næsten løst opgaven (loftet bes
tår af planker udlagt som 'tremmer' 
og der drysser ned mellem dem. 
Samarbejdet med DMU fortsætter 
med stor tilfredshed, og mon ikke 
der i løbet af året dukker en eller an
den idé op i fællesskab - med hensyn 
til nye tiltag. I DMU's bestyrelse ar
bejder vi på flere fronter med udspil, 
og de vil under alle omstændigheder 
få en positiv virkning for SSF. 
I år vil jeg komme med et par opråb 
til vore medlemmer: vi kunne godt 
bruge nogle voksne medlemmer til 
at arbejde med sponsorater, samt 
som altid med at hjælpe til i 
Ungdomsafdelingen. 

SSF's formand og undertegnede har 
23. og 24. marts deltaget i DS's gene
ralforsamling, og her indgik under
tegnede i 2-mands-jolle seminaret. 
DS har valgt, at anbefale en ny 2-
mands-jolle, som hedder RS FEVA; 
denne jolle er en begynderjolle, som 
ligger på samme niveau som 
Optimistjollen. Der har i Danmark 
altid har været 'kultur' for at begyn
dere starter i Optimist-jollen, men 
her er en jolle for 2, med nogenlunde 
samme mulighed. 
Jeg ved godt, at der på denne jolle er 
en gennakker, der stiller krav til de 
unge, men der er mulighed for at 
sende en ny sejler ud med en lidt 
mere rutineret, og så er den jo lidt 
mere social end en enkeltmandsjolle. 
SSF indkøbte sådan en FEVA-jolle 
sidste år, og den har været en stor 
succes; det har været medvirkende 
til, at vi har bestilt 2 nye. Jollen ko
ster med jollevogn kr. 42.700, men 
da DS har fået et sponsorat på 1 mio. 
kr. fra Torm-rederierne - ekstraordi

nært til dette projekt, udbyder DS nu 
100 joller med et tilskud på kr. 
10.000 pr. jolle, og har ved forhånds-
ordre på disse hos importøren op
nået en rabat, så vi i år kan få disse 
joller for kr. 55.000 for 2 stk. 
Det er min erfaring, at det for de fle
ste unge er meget vigtigt med det 
sociale i at sejle 2 og 2. DS har grun
det den store efterspørgsel og deres 
engagement i projektet, denne jolle
type med i et Torm Grand Prix fra 
efteråret 2007. En opgørelse lørdag 
eftermiddag (25/3) viser, at der er 
forhåndsbestilt 80 joller. 
Er der nogen, der har mulighed for 
at skaffe sponsorer til disse joller, 
kan vi tilbyde et fuldt sponsorat for 
kr. 30.000 inkl. reklamer på sejl og 
båd. 

Så vil jeg gerne takke alle som støtter 
og hjælper til i Ungdomsafdelingen, 
og sidst men ikke mindst SSF's be
styrelse og DMU for min indstilling 
til titlen: 

Årets Idrætsleder på Amager. 
Som i alle efterhånden ved, blev tit
len min, og det har kastet nogle sjo
ve ord af sig det sidste stykke tid, så 
som 'Papegøjetang' og alt muligt an
det. 

Til sidst vil jeg gerne ønske alle en 
rigtig god sæson og jeg håber, at vi 
til efteråret kan præsentere en me
dalje eller to fra vores dygtige sejlere 
i Ynglingen, en masse nye ungdom-
smedlemmer og instruktører. 
Tak og god vind. 

Formanden fik igen ordet. 
Tak for dit indlæg Tonny - du har 
store planer, men jeg ved at du også 
er manden der kan føre dem ud i li
vet. 
Og så vil jeg igen sige tillykke med 
udnævnelsen til Årets Idrætsleder 
2006, den var yderst fortjent, og så 
kom sejlsporten med på den flotte li
ste for engagerede ledere på 
Amager. 

Kapsejlads 
Der bliver afholdt afsluttende rangli
stestævne for Ynglinge den 2-3 juni, 
og ungdomsafdelingen hjælper til. 
Det er planen at vi vil afholde stæv
net hvert år og er derfor på udkik ef
ter en hovedsponsor, så hvis nogen 

18 



kan hjælpe lad os høre. 
Vi fik ikke VM i Folkebåde i 2008, 
men vil søge stævnet i 2009. 
Mht. torsdagssejladserne er vi ikke 
længere medarrangør, så Kastrup 
Sejlklub klarer det selv, men hvis no
gen vil deltage er de meget velkom
ne. Der var kun tre deltagere til klu
bmesterskabet sidste år, så det er 
tvivlsomt sejladsen bliver gennem
ført i år, og vi vil håbe at flere 
SSF'ere vil vise standeren til Amager 
Cup, som i år startes i Lynetten. 
Vore successejladser Familiesejlad
sen og Old-Boys er under planlæg
ning. 

Motorbåde/Sikkerhed 
Mange har valgt en motorbåd for at 
dyrke fiskeri, og de succesfulde fi
sketure ændrer vi ikke på, men vi vil 
meget gerne have en sejlads mere 
med lidt havnemanøvre og under
holdende indslag. 
Derfor forsøger vi igen i år at få jer 
på vandet til Familiesejladsen, og så 
går I ikke glip af afslutningsfesten 
på sdr. mole sammen med sejlerne. 
For et år siden ændrede vi vagt-
mandsordningen, så fartøjsejere mil. 
65 og 70 år skal gå en vagt, og det 
har medført færre nætter uden vagt. 
Kim styrer ordningen og han er fak
tisk hernede hver dag og sorterer 
vagtsedler, ringer til medlemmer 
ved overtegning osv., og han sørger 
for det hele fungerer til alles tilfreds
hed. 
Vedrørende forsikring af nattevag
terne har jeg korresponderet med 
Dansk Sejlunion, som har rådført sig 
med Dansk Idrætsforbund. Jeg vil ci
tere et afsnit fra DS svar: 
"Det er DIF's vurdering, at den be
skrevne vagtmandsordning må ka
rakteriseres som værende pligtarbej
de for de medlemmer, som har fartøj 
på foreningens område. Endvidere 
er det DIF's opfattelse, at ordningen 
ikke kun kan siges at være i klub
bens interesse men derimod i lige så 
høj grad (eller måske i endnu højere 
grad) i det enkelte medlems interes
se, idet medlemmerne jo har en na
turlig interesse i selv at være med til 
at forebygge, at der ikke sker hær
værk, tyveri mv. på egne både. Eller 
sagt på en anden måde - DIF betrag
ter vagtmandsordningen som en 
slags "medlemsaktivitet", som på 

skift udføres af medlemmer med far
tøj på klubbens område. Jfr. oven
nævnte vil medlemmernes deltagel
se i ordningen ikke være omfattet af 
den kollektive ansvarsforsikring -
hverken den lovlige eller frivillige 
del" citat slut. 
Vort forsikringsselskab Codan var 
ikke helt enig i afgørelsen og har 
haft dialog med DIF's selskab TRYG, 
tilsyneladende uden held, for Codan 
har meddelt, at vi skal tegne en kol
lektiv ulykkesforsikring for at være 
dækket i tilfælde af uheld eller ulyk
ke. 
Sidste år fik jeg et overslag på 17.000 
kr. i årlig præmie fra Codan, og i har 
jeg skrevet til, og haft møde med 
Codan og gjort opmærksom på, at vi 
ikke har haft nogen hændelser i de 
25 år ordningen har eksisteret, og at 
halvdelen af Danmarks befolkning i 
forvejen har en privat ulykkesforsik
ring. I sidste uge fik jeg så et tilbud 
på 5.000 kr., som lige skal konfirme
res på næste bestyrelsesmøde. 

Kim har købt nye stiger til fast mon
tering og andet udstyr, så sikkerhe
den i havnen bliver optimal, og han 
er også i gang med ansøgningen til 
Blå Flag, så det kan hejses igen i år. 

Bladet 
Vort blad er vort ansigt udadtil, og 
det bliver læst af mange medlemmer 
fra andre klubber og får fortjent ros 
for indhold og kvalitet. Det samme 
gælder for vor Hjemmeside som 
mange nye medlemmer har læst, in
den de kommer om torsdagen og 
melder sig ind. 
Poul har i flere år søgt hjælp til bla
det, sidst medlemmer til en redakti
onsgruppe. Vor sekretær har været 
flittig skribent og har støttet Poul, 
men vi ser gerne, at et eller to med
lemmer går ind i arbejdet med input 
og ideer, så bladet ikke mangler stof 
og kan holde sin høje standard. 

Sponsorer 
For IV2 år siden oprettede vi et spon
sorudvalg, og resultatet kunne vi se 
til Stander hejsningen sidste år, hvor 
to joller blev døbt med sponsornav
ne. 
Udvalget har ikke været aktivt si
den, fordi det hovedsagelig bestod 
af bestyrelsesmedlemmer, som har 

rigeligt at se til med andet arbejde i 
foreningen. 
Vi har over 1.000 medlemmer, og 
der må da være 2-3 personer som vil 
påtage sig opgaven og få sat system 
i ansøgninger til Fonde og virksom
heder, så vi kan få en båddåb til 
næste år. 
Interesserede vil få rimeligt frie 
hænder og bestyrelsens fulde opbak
ning, og vi taler om 2-3 timers arbej
de om måneden. 

Jeg vil til slut takke bestyrelse, re
daktør, webmaster, kasserer og sup
pleant, instruktører og udvalg samt 
de forskellige sjak for deres indsats 
og et godt samarbejde. Også en stor 
tak til de medlemmer der på forskel
lig vis yder en frivillig indsats til 
gavn for os alle. 

Hermed fremlægger jeg min og 
Tonnys beretning for generalforsam
lingen. 
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Havnepladser 2007 
Tildeling af en havneplads er først endelig, når medlemmet har betalt pælepenge (lOOO.-Kr.) og 
havnepenge (160.- Kr./m2 gange bådens bredde og længde), samt har vist duelighedsbevis og kvit
tering 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. 

Ved tildeling af plads, skal du henvende dig på kontoret torsdage 1900-2030 og senest torsdag d. 19 
april 2007. 
De tildelte havnepladser hvor der ikke har været henvendelse til senest den 19 april, bliver uddelt 
til de efterfølgende ansøgere på ekspektancelisten. 

Lånepladser uddeles, efterhånden som vi kender til pladser som bliver midlertidigt ledige i 2007. 

Følgende medlemmer har fået tildelt ny havneplads i 2007: 

Indmeldt Navn Medlnr. Plads nr. 
15-09-23 SSF Klubbåd A0 311 
06-05-60 Vagn Preisler A675 280 
16-10-69 Mogens Bidstrup A892 184 
09-05-75 Peter Wennecke Al 004 151 
11-01-82 Kim Travers A221 12 7 
26-06-86 Carsten Scharff Rasmussen A413 301 
11-09-86 Claus Jørn Thostrup A872 310 
26-03-87 Peter Wiegand-Hansen A251 323 
01-06-89 Martin Bry denfelt A1041 302 
01-06-89 Leif Bry denfelt A321 308 
21-10-95 Jan Arne Kamper A893 148 
18-09-97 Flemming Max Hansen A522 313 
25-09-97 Geert Hansen A627 135 
11-03-99 Hans Jørgen Ohlsen Al 8 10 
22-04-99 Trine Rønnow Larsen A582 266 
19-04-01 Ivan Normann Keller A600 101 
02-08-01 Peter Thusgaard A831 72 
16-08-01 Flemming Kent Von Wowern A916 157 
06-09-01 Kurt Richardt Riber A856 119 
15-11-01 Søren Rasmussen A926 228 
13-06-02 Per Kamp Sørensen A948 316 
19-09-02 Poul Erik Damm Al 026 206 
03-04-03 Tom Peter Benda A341 309 
07-08-03 Bo Høyer A689 201 
25-09-03 Joachim Søndergaard-Jepsen A1080 144 
30-10-03 Niels-Jørgen Skydsgaard Al 091 285 
18-03-04 Palle Thilo A148 182 
18-08-05 Niels Buus Lassen A343 230 
09-11-06 Dennis Andersen A14 94 
15-02-07 Majbrit Ertmann Lindberg A304 231 

Havneudvalget ønsker alle en god sejlsæson i 2007. 

Leif & Johnny 

Udlevering af pladsmærker 

Havneudvalget vil ekstraordinært have 
kontoret åben for udlevering af pladsmærker: 

Søndag den 22. april 
°g 

lørdag den 5. maj 
begge dage kl. H00-1200. 

Havnen 

§7 

Ved betaling for plads på havnens område udle
veres et nummereret farvet årsmærke. Dette 
mærke skal være afhentet og være påsat 
båd/trailer senest 1. juni, og altid ved søsæt-
ning. 
Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land. 
Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens 
eget ansvar. 
Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bli
ver straks taget på land for ejerens regning og 
risiko plus et gebyr på kr. 500,-. 
Fartøjer med plads på land uden gyldigt plads-
mærke^) skal betale et gebyr på kr. 500,-
Fartøjer med plads i havnen skal være søsat se
nest 1. juni. I modsat fald skal medlemmet in
den denne dato skriftligt meddele havneudval
get, hvornår søsætning finder sted. 
Undladelse heraf vil medføre at pladsen udde
les som låneplads hele det pågældende år. 
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Der skal også være årsmærke 
på små fartøjer og det har nog
le ejere forsømt alt for længe. 

Nu skal der ryddes op, 
og det betyder at: 

Alle skydepramme, kajakker, 
joller og andre småbåde, der 

ligger rundt om i havnen 
uden korrekt årsmærke bliver 
uden yderligere varsel fjernet 

den 1. maj i år. 
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Referat af 

Afbud fra Mogens. 
Kasserer Jørgen Rindal var tilsagt for 
at drøfte iværksættelse af indbeta
ling af det på generalforsamlingen 
besluttede ekstrakontingent. Nye 
medlemmer indmeldt i marts måned 
2007 har betalt det forhøjede ind
skud på kr. 1.000, men er ikke blevet 
underrettet om at et ekstrakontin
gent på kr. 300 var under opsejling. 
Disse (få) medlemmer undtages der
for fra den ekstra betaling (har feks. 
ikke modtaget bladet). 
Jørgen medbragte en frisk opgørelse 
over budget/regnskab pr. 25/3 med 
diverse noter. 
Gennemgået og fundet OK. Herefter 
forlod Jørgen mødet. 
Som opfølgning på gårsdagens ge
neralforsamling var der stor tilfreds
hed med forløbet. Salg af billard'et 
drøftet og forløbet besluttet. 
Medlemmernes brug af og adgang 
til Skipperstuen vil blive vurderet i 
kommende sejlsæson, og formentlig 
resultere i bestyrelsesforslag på efte
rårets generalforsamling. Flere ting 
skal dog afklares forinden. 
Forpagtningsaftalen skal genfor
handles (vedrører rengøring og op
rydning af lokalet samt evt. opstil
ling af ølautomat). Kan lokalet udta
ges af Forpagtningsaftalen, eller af
talen subsidiært ændres? Skal med-
lemsadgangen evt. begrænses til kl 
2200, af hensyn til vagterne? 
Indebærer etablering af et medlems-
lokale en ændring af forsikringsbe
tingelser mht. brand og tyveri?Kan/ 
skal adgang til lokalet evt. ændres 
(bygningsændringer)? Hvad ender 
de nye rygeregler med at betyde for 
benyttelsen? 
Et rygerum må ikke være et 'gen-
nemgangslokale'. 
Bevillingslov, Politivedtægt og den 
forventede Bekendtgørelse vedr. ny 
Rygelov skal alle studeres nøje, in
den en indstilling kan præsteres. 
Juridisk assistance vil blive indhen
tet hertil. Et opvarmet medlemsloka-
le vil nok i vintermånederne 'flytte' 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. marts 2007 

nuværende mønster for medlem
mernes lokalbenyttelse. 
I dag indgår vagtlokalet og bestyrel
seslokalet ikke i Forpagtningsafta
len. 
En kommentar på generalforsamlin
gen mht. Fritidshusets adgang til og 
benyttelse af (del af) Jollehuset blev 
afklaret med følgende uddrag af re
ferat fra møde med Seniorerne: 
Det aflåste rum mod nord frigives til 
ny indgang og vindfang, og som er
statning blev tilbudt aflåst rum mod 
vest. 

Punkt 1. Protokol: 
intet 

Punkt 2. Beretning: 
Fra Dansk Sejlunions generalforsam-
ling: 
Kontingentet hæves fra kr. 67,- til kr. 
70,- pr. medlem, og det svarer til 
prisudviklingen. 
Projekt Danske Bådejere har haft 
problemer med medlemmers ad
gang til hjemmesiden (via pas
sword), så DS's bestyrelse overvejer 
at give fri adgang i en periode, mu
ligvis resten af året. 
SSF's opfølgning og information i 
blad og på hjemmeside om projektet 
blev forankret hos redaktøren med 
evt. assistance fra sekretæren. 
Kontaktperson i DS er Lars O. 
Hansen, lars@sejlsport.dk 
Det frivillige Fartøjsberedskab 
Sundet Syd er i krise, fordi bered
skabsleder og en havnegruppeleder 
- begge fra Lynetten, er trådt tilbage. 
Dragør Bådelaug har indkaldt til 
møde den 4. april. 
Ib deltager som SSF's havnegruppe
leder. Et SSF-medlem blev nævnt 
som mulig ny deltager i arbejdet. 
Som meddelt på gårsdagens gene
ralforsamling er der modtaget (nyt) 
tilbud fra Codan om ulykkesforsik
ring af vore nattevagter. Iværksættes 
fra næste vagtsæson. Codan har 
endvidere accepteret et 5% nedslag i 
præmien på kaskoforsikringer, fordi 

vi går nattevagt - se særkilt annonce. 
Der er modtaget brev med 'tilbud' 
om 'honorar' ved henvisning af ny 
forsikringskunde. Vurderes nøjere 
inden offentliggørelse som Codan
annonce i bladet. Meget tyder på, at 
der nu kan etableres et permanent 
sponsorudvalg på 2-3 navngivne, in
teresserede og kompetente medlem
mer. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Skurbranden på nordre mole er end
nu ikke afsluttet mht. betaling og 
forsikringsdækning af modtagne 
regninger. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at SSF 
ikke bør lide økonomisk tab i denne 
sag. 
Regning for den indsats, der blev 
ydet af ISS Control må sendes til eje
ren af skuret, hvor der opstod brand, 
henholdsvis pågældende medlem, 
som selv rekvirerede ISS til afrens
ning af presenning dagen efter. 
Regning på afdækning af havehuset 
er sendt til ejeren. De 3 regninger er 
på kr. 23.700 tilsammen, en horribel 
pris for 3-4 timers arbejde 

Der skal fremstilles nye skilte med 
oplysning om havnepenge, De skal 
opsættes på alle infostandere, i klub
hus og havnekontor. 
Teksten drøftet og aftalt. 
Havnepenge skal ? på hverdage be

tales på havnekontoret, og ? op
kræves lørdage, søn- & helligdage 
ved båden 

Der er taget en serie (gode) luftfotos 
af havn og vinterplads. Diskette 
medleveret. Skal benyttes til bedre 
organisering og udnyttelse af vinter
pladser. Fotos giver svar på mange 
detaljer. 
En del fartøjers vinterplads ventes 
justeret, når arbejdet er tilendebragt, 
for bedre udnyttelse af pladsen. 
Årets tildeling af havneplads blev 
bekendtgjort søndag d. 18. marts og 
listen videregivet redaktør og web
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master for offentliggørelse (ligger 
endnu ikke på hjemmesiden!). Der 
er givet deadline til torsdag d. 19. 
april med at afhente årsmærket og 
dokumentere betaling mv. 
Fristen vil blive fulgt op! 
Elinstallationen på pladsen er for ti
den fejlbehæftet, og det haster med 
en afhjælpning. Der er bla. fundet 
380V på 220V-installationer/ og nat
tevagter har rapporteret om blinken
de gadebelysning på ellers 'døde' 
lysmaster. Elektriker Karl Kristian er 
tilkaldt til 27/3. 
På møde afholdt den 15/3 i FLID i 
Fredericia (Foreningen af Lystbåde
havne i Danmark) blev der givet 
et spændende indlæg om sejlerturis
me i DK. Fra SSF deltog Johnny og 
Leif. 
Også det nyudviklede system til ad
ministration i havne, kaldet MAP-
Marine, blev demonstreret - des
værre kun som skærm-billeder. 
Indeholder en stærk relations-data
base, dvs. den er hurtig til at levere 
svar på opslag med spørgsmål af 
mangeartet karakter. 
Det nye værktøj roses fra enkelte si
der, men mangler endnu væsentlige 
elementer (bla. et bogholderi-ele
ment), før det er interessant for SSF. 
Pris ca. 23.600 for 3 installationer. 
Det blev oplyst at både Svanemøllen 
og Lynetten har anskaffet systemet, 
så Ib, Jørgen og Johnny vil invitere 
sig selv på gæstevisit hos Lynetten, 
når det kører. Det af DIF udviklede 
system, som Ib og Jørgen tidligere 
har fået demonstreret er helt drop
pet af SSF, da det ikke var tilstræk
keligt målrettet imod en sejlklubs be
hov. 
Retablering efter skurbranden blev 
kort drøftet. Enighed om at havne
sjakket bliver sat på opgaven. 
For en række skure savnes registre
ring af bruger/ejer. Derfor besluttet, 
at der opsættes skilt på døren, med 
krav om at der sker henvendelse til 
kontoret. I modsat fald vil låsen bli
ve klippet. 
Den røde stolpe, der hidtil har for
hindret kørsel til klubhusets hoved
indgang er fjernet, men vil blive er
stattet af stolpe, der kan åbnes/af
låses med nøgle. Den ny legeplads 
er under udførelse. Tegningerne er 
modtaget, kopi heraf sendes til Poul 
for indrykning i bladet. 

En skriftlig klage fra et medlem ved
rørende lån/benyttelse af dennes 
bådstativ blev drøftet, og en minde
lig løsning (forhåbentlig) fundet. 
Opsætning af de nye Rød/Grøn-
skilte er nu igang; p.t. er 100 opsat. 

Punkt 4. Klubhus: 
Bevoksningen af Efeu rundt om 
klubhuset ser ud til at skade mur
værket. Inden afgørelse om fjernelse, 
søges sagen belyst af kompetent, 
navngivet murermester, der er med
lem af SSF. 
Terrassens borde/bænke er i dag 
blevet højtrykspulet, og når de igen 
er tørre vil de blive malet. 
Der vil blive anskaffet og ophængt 
nyt, moderne lærred til brug ved 
fremvisning af dias og edb-præsen-
tationer i det store klublokale, så 
flest muligt kan følge med. Poul 
påtog sig den opgave. 
Ib 'luftede' ideen med at etablerer et 
system med magnetkort som med
lemskort - for derigennem bla. at øge 
omsætningen gennem differentiere
de priser for medlemmer/ikke-med-
lemmer. Dette udløste en lang og 
vigtig debat, med mange synspunk
ter, der vil indgå i kommende juste
ring og forhandling af Forpagtnings-
aftalen. En delkonklusion blev, at 
omsætningen skal indgå som ele
ment i ny aftale. Målet skal være, at 
få del i et forventet større overskud, 
gennem justering af lejeindtægt fra 
restauranten. En aftalt gennemgang 
af Forpagtningsaftalen blev udskudt 
til næste møde, grundet tidnød. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Forberedelserne til Standerhejsnin
gen 5. maj er nu på plads. 
Også Præsentationsaftenen d. 17. 
april er aftalt, den planlagt afholdt i 
Pejsesalen. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Ny lænsepumpe til Øveballen er 
indkøbt. 
Havnesjakket har præsteret en flot 
indsats med bla. nye RF bolte i 
røstjernsforankringen og der er fore
taget tørring og behandling af svært 
tilgængelig bjælkevager. 
En ny mastetop er ved at blive frem
stillet. 
Klargøring for elever begynder tirs
dag den 10/4, dvs dagen efter Påske. 

Søsætning er planlagt til primo maj. 
Når pladsens el-installation eftergås, 
skal også sejlerskolens skur og kap
sejladsskuret efterses. Der har mang
let lys og strøm i længere tid (bla. 
hele sæson 2006). 
På kommende elevmøde, lørdag d. 
31. marts var det tanken at uddele 
folderen 'Velkommen til Sundby 
Sejlforening' til de mange nye med
lemmer, men den er desværre ikke 
længere up-to-date. Drøftet. 
Enighed opnået om at ny udgave 
skal fremstilles og trykkes, bla. skal 
de nye miljøstationer fremgå af det 
reviderede kort. 
Primusmotor i seneste udgave (Bir
gitte Akkermann) spørges, om hun 
atter vil være ankermand (pige) i den 
ny udgave. Der ønskes et par spon
sorer med på sidelinien. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Klargøring af joller er nu godt i 
gang. 
Der sættes reoler op til kajakker. 
Maling af hytten igang. 
Der er nu bestilt 2 nye FEVA-joller; 
de forventes leveret til Standerhejs-
ningen (vigtigt for sponsor). 
Yderligere sponsorer søges - såvel til 
den i efteråret 2006 indkøbte FEVA-
jolle, som til kommende Ynglinge
stævne, der afholdes af SSF d. 2. og 
3. juni. 
Ynglinge-sejlerne træner og sejler Y-
stævne i Påsken. 
Den 'fremmede'yngling' på havnen 
er en vigtig træningspartner. 
DMU har afholdt bestyrelsesmøde, 
og Tonny's formandskab her er ble
vet forlænget til efteråret. 
Der blev spurgt til logo på Zoom 8-
jollen, sponseret af Øens Murerfirma 
A/S. 
Ude hos DMU er der nu kommet 
flag op, som DS's markering af 
'Ungdomsvenlig Sejlklub'. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
intet. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Der er nu bestilt 23 redningsstiger -
efter opmåling af længder. Gamle 
stiger, der er i god stand vil ikke bli
ve fjernet nå de nye opsættes. 
Den nødvendige dokumentation til 
brug for godkendelse som Blå Flag
klub er afleveret. 
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Punkt 10. Bladet: 
Poul erindrede om, at han kunne as
sistere med sit righoldige arkiv, 
feks. ved udformning af nye tryk
opgaver (kuverter, brevpapir mv.). 
Logbogen er nu opdateret efter mø
de med havnesjakket 13. februar. 
Den ny udgave vil tilgå alle med 
mail i elektronisk form. Øvrige ud
valg bør i egen interesse få indføjet 
'faste' rutiner. 
En annonce vedr. 'Store Opryd-
ningsdag' den 9. juni skal udformes 
og trykkes i bladets kommende 
numre. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Det blev drøftet og besluttet, at der 
skal ske en oprydning blandt de 
mange 'herreløse' joller, der ligger 
omkring DMU. Det vil ske ved, at 
der gives (kort) frist til at få den ob
ligatoriske mærkning med årsmær-
ke bragt i orden. Joller, kajakker, 
sejlbrædder og slæbejoller m.fl. 
uden korrekt 2006-mærke vil blive 
fjernet. 
Uden at bestyrelsen har været fore
lagt sagen, er der tilsyneladende 
sket en 'tilpasning' ved etablering af 
et flethegn, der er en del af ny lege
plads. Sagen drøftes og afklares 
med implicerede. 

Mødet slut ca. kl. 2145 

Næste ordinære møde afholdes den 
30. april 2007, kl 1830. 

Følgende yderligere datoer i 1. hal
vår af 2007 bedes reserveret: 29/5 
og 25/6. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Frivilligt arbejde drives af lyst, men 
dør af pligt. 

Aktivitetsdag/Havnefest i Kastrup Havn 
Lørdag d. 16. juni 
Kl. 12.00 - 24.00 

Forsommerturen går til Kastrup Havn 
Gratis havneplads i hele weekenden 

Dans 
Levende musik 

Maritime kramboder 
Tårnby Brandvæsen - opvisning 

SOK - præsenterer sine aktiviteter 
Fokus på Danske bådejere v. Dansk Sejlunion 

Lokale Sejlsportsklubber - information og opvisning 
Hjemmeværnskutter - fremvisninj* af båd og udstyr 
Prøvesejlads i udvalgte joller fra Kastrup sejlklub 

Havnens erhvervsdrivende i tilbudshumør 
Badetur i den ny Kastrup Strandpark 
Aktiviteter og gøgl for hele familien 
Mad og drikke til popula re priser 

Bål og snobrød for bø rnene 
Matchrace 

•ANSKE 
BÅDEJERE K 

Arrangører: Samkas - sammenslutningen af sejlsportsklubbt r i Kastrup Havn. 
Evt. overskud går til arrangørernes frivillige foreningsarbejde 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PIELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemrriingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Vi holder store oprydningsdag 

lørdag den 9. juni 
alle der vil give en hånd med er 

meget velkommen. 

Vi mødes i 

Skipperstuen kl. 900 

Til dem, der ikke har ryddet op omkring sin 
båd eller bådstativ vil vi sige: 

Få rydtet op inden vi gør det, 
for i år bliver der taget 

billeder og skrevet regninger 
til bådej erne 
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Sejlerskolen 

Først skal vi ønske alle elever til
lykke med navigations prøven, al
le 35 bestod. 
Lørdag den 31. marts havde vi 
møde med eleverne, hvor der blev 
gennemgået alt det praktiske om
kring klargøringen og hvilke dage 
eleverne skal sejle. 
Der var nogle af de tilmeldte, der 
ikke mødte op og derefter har 
meldt sig fra, det har bevirket at 
alle på ventelisten er kommet 
med. 
Efter mødet gik alle elever og in
struktører over i teltet hvor skole-
bådene står, for her at blive præs
enteret for bådene og tale om det 
arbejde der skal udføres inden bå
dene kommer i vandet. 
Klargøringen af bådene er en del 
af undervisningen, eleverne skal 
så møde kl. 1800 ved den båd på 
den ugedag de skal sejle, for at bi
stå ved klargøringen af bådene. 
Vi starter lige efter påske. 

Med sejlerhilsen Ulla. 

v K ir, 
\ v - * r 

\ r—-N 

£ R S V 

Amagemanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

w -fra & til medlemmerne 

Aftale med Codan 

5 % i ekstra rabat 
på din kaskoforsikring fordi vi 
går nattevagt. 

Codan vil gennemgå SSF-med-
lemmers kaskoforsikring på lyst
fartøjer og foranledige, at forsik
ringerne bliver reguleret iht. af
talen. 
Det er muligt at bådejere allere
de har opnået rabatten ved indi
viduel aftale med Codan, så i 
næste blad vil vi oplyse, hvor og 
hvordan du i policen kan kon
trollere, om du får rabatten. 

Ib P. 

Ti L Sundby Sejlforenings 
bestyrelse 

Hjertelig tak for den smukke 
krans som Sundby Sejlforening 

sendte til min broder 
Mogens Hauschiltz's 

bisærtelse den 10. marts 2007. 

På familiens vegne 
Carl Hauschultz 

tusindtaf^tiCaCCe dem der var 

medtit at gøre mit 30 års 

ju6iCæum den 17. marts tiCen 

rigtig festlig og dej[ig dag. 

Taf^ ti[ sun d6y sej[forening, 

J-Cop[apigerne, Jens Sven6org 

og aCCe andre for de fine ord 

og flotte gaver og meget 

smukke 6Ccmster. 

Tina 

Mange tak for de meget muntre indslag 

på denne store dag 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Bergur Bernburg 
Italiensvej 76 2300 S 
Klaus Borregaard 
Smyrnavej 4, 3. th. 2300 S 
Kim Greisen 
Ingemannsvej 30,1. tv. 1964 C 
Carl Hauschultz 
Ahornvej 22, 2791 Dragør 
Mads Jensen 
Sankt Annæ Gade 39, 2. 1416 K 
Heidi Jørgensen 
Blåmejsevej 10, 2. tv. 2400 NV 
Sten Lykkebo 
Gunløgsgade 23, st. th. 2300 S 
Anders Matthesen 
Broderskabs vej 17. 2000 F 
Nils Rosenberg 
Nørrevoldgade 21 A. 1358 K 
Carsten Seerup 
Sternberggade 4, st. 2300 S 
Bodil Benn Sørensen 
Gunløgsgade 23, st. th. 2300 S 
Klaus M. Sørensen 
Genuavej 33. 2300 S 
Jørgen Leschly Thorsted 
Myggenæsgade 7, 5. lej. 3. 2300 S 
Ivan Timm 
Frederikssundsvej 6, Brønshøj 

Båker 
Bagbåke 

Forbåke A 
SEULADSBÅKER •—* 
Males med en efter de stedlige forhold 
bedst synlig farve, evt. stribet. 
(Dog ikke sort-gul vandretstribet). 

Aktiviteter i SSF i 2007 
17. april Præsentationsaften 
24. april Kvinder til søs 
5. maj Standerhejsning 

26.-27. maj Sejl noget andet Østersøkredsen 
27. maj Pinsemorgen 

2.-3. jun Afsluttende ranglistestævne Yngling 
9. juni Jazz i SSF 

17. juni Familiesejlads 
23. juni Sankt Hans aften med bål 

2.-7. juli Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm 
28. oktober Generalforsamling 
8. december Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-sejlforening.dk 

Kvinder, børn & sejlads. 
En aften for kvinder, men selvfølgelig er mænd også 
velkomne. 

En snak om hvordan en nybegynder, som er kvinde 
med eller uden børn kommer til at sejle. 

i det nye ungdomshus ved Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 

tirsdag den 24. april 2007 
kl. 1830 - 2030. 

Man behøver ikke at være medlem af nogen sejlklub 
for at deltage. 

Med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen 
Breddekoordinator i Østersøkredsen 

Restaurationens åbningstider hele året 
Jan Feb-mar April Maj-aug Sept Okt Nov Dec 

Mandag L Lukket 9-20 9-22 9-20 Lukket Lukket 9-18 
Tirsdag u 9-18 9-20 9-22 9-20 9-20 9-18 9-18 
Onsdag k 9-18 9-20 9-22 9-20 9-20 9-18 9-18 
Torsdag k 9-21 9-21 9-22 9-21 9-21 9-21 9-21 
Fredag e 9-19 9-21 9-22 9-21 9-20 9-19 9-20 
Lørdag t 9-19 9-21 9-22 9-21 9-21 9-19 9-20 
Søndag - 9-19 9-20 9-22 9-20 9-20 9-19 9-19 
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Returneres ved 
Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

adresseændring 

POST) 
DANMARK 

Standerhejsning i 

Sundby Sejlforening 
Lørdag den 5. maj 
Et festligt arrangement for alle medlemmer 

åÉo3d<itcut i JJø3e< 

På gensyn festudvalget. 

Efter middagen spiller 
Angus Rollo op til dans 

Vi hejser standeren kl. 1700 

og derefter er SSF traditionen 
tro, vært ved en øl eller vand. 

Kl. 1800 er der middag 

Pris: 110,- for middagen 
Billetter købes hos Tina. 

Sidste frist for tilmelding 
til middagen er 
torsdag den 3. maj 



Maj Nr. 5 66. Årgang 



Medlemsblad for 
SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 

Med Øveballen 
fra land til vand 

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 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

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@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

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

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

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

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

Skolechef: 
Ulla Helium 26 39 38 03 

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

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

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

Kapsejladschef: 
Mogens Fuglsang 32 58 09 16 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99 

23 74 73 99 
E-mail.. Hanne, rosa@nielsen.mail.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 
Mette Byriel Mette_by@Hotmail.com 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail pc@chiep.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Forsidebilledet: 
Standeren hejses for sæsonen 2007 
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Standerhej sning 2007 
Efter godt 14 dage med fantastisk vejr til 
klargøring, var rigtig mange både kommet 
i vandet til årets standerhejsning, og der 
var rigtig fint fremmøde, da formanden -
efter indledende musik fra SSF's hornorke
ster skaffede sig ørenlyd og udtrykte føl
gende: 
Siden standeren blev halet ned i efteråret, 
har vi i Danmark oplevet den varmeste 
vinter nogensinde (undtagen i februar må
ned, der kun blev den næstvarmeste). Men 
vejret har også medført ekstremt højvande 
og lavvande, desværre med det resultat at 
vore moler druknede og hele elinstallatio
nen kortsluttede. 
På søndre mole sættes nu armaturer op 
med strømudtag, men grundet lang leve
ringstid, er der lagt kabler ud og opsat el-
tavler, så alle har fået strøm. På nordre mo
le er man i fuld gang med at montere det 
nye el-net. Vi har også oplevet tilbageløb af 
havvand til drikkevandsforsyningen. Der
for er der nu monteret nye haner med kon
traventiler, men det er stadig strengt for
budt at dykke eller glemme en spuleslange 
i saltvandet, for så kan det gå galt igen. 

For 15 år siden var kapsejlads en af klub
bens største aktiviteter, men desværre er 
det nu en 'død sild'. Derfor vil klubben 
prøve at få gang i kapsejladsen igen, ved at 
åbne en skipper- og gastebørs, så disse evt. 
kan finde sammen og komme på vandet. 
Der er dog sket det glædelige, at sejlfor
eningens nye tilbud 'Projekt MORA' alle
rede har meldt ud, at ville deltage i kapsej
ladsen fra Kastrup. Så er der da i det mind
ste én båd med fra SSF. 

Sejlerskolen har til gengæld taget førertrø
jen i foreningen, med ikke mindre end 66 
elever i år, og det er rekord. 'Bollen' starte
de undervisningen i mandags (30/4), og 
sejlbådene er klar om en uge. Den kære 
gamle 'Øveballen' fylder 70 i år, og den vil 
blive fejret til vores Familiesejlads, når der 
uddeles præmier efter sejladsen d. 17/6. 

Undomsafdelingen lægger ud med 'Sejl 
noget andet'- som er et arrangement for 
hele Østersøkredsen, i Pinsen d. 26.-27. maj. 
Der kom mange sidste år og Tonny forven
ter endnu flere i år, bl.a. er Vordingborgs 

ungdomsafdeling inviteret, så der skal nok 
blive trængsel ude ved Det maritime Ung
domshus [DMU], 
D. 2.-3. juni afvikles afsluttende rangliste
stævne for Ynglinge. Her kommer alle de 
skrappe Ynglingesejlere fra hele landet, 
men vi forventer os rigtig meget af vore 
egne drenge i YD 24 ('de banker hele flok
ken'). 
Den sidste uge inden skoleferien (uge 26) 
afvikler DMU sammen med SSF temaugen 
'Søulke og Landkrabber'. 
Når skolelærerne er taget hjem med deres 
unger, er alle medlemmer og forældre med 
børn meget velkomne til at fortsætte aktivi
teterne ude i Ungdomshuset. 

Vi plejer ikke til Standerhejsningen at om
tale problemer, men i år gøres en undtagel
se. Om lejekontrakten med Københavns 
Kommune foregår der lige nu, så vigtig en 
dialog, at vi meget snart kan forvente sagen 
afsluttet med et gunstigt resultat, ikke 
mindst på grund af god dialog med over
borgmesteren. 

Formanden kunne herefter oplyse, at der i 
år er 2 nye både, der skal døbes, når stan
deren er sat. De er begge sponseret af et 
medlem, der ønsker at være anonym, og 
det respekteres naturligvis, men alle ken
der hende som en sød pige fra hendes tidli
gere virke som kapsejladschef. 

Freja, med dette krus skal du 

-og legepladsen blev straks taget i brug. 
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Søndag den 27. maj 

I år blev det et aktivt juniormedlem , Casper, der satte 
standeren og med formanden som dirigent fulgte 'et 
leve SSF'. 
Det ene fartøj, der skulle døbes var ret stort og tungt og 
desuden fast forankret. Formanden bad derfor de frem
mødte bevæge sig med over på den anden side af klub
huset, for her at døbe klubbens nye legeplads, der har 
fået form som et skib. 
Lidt betuttet over det store fremmøde, blev den festligt 
udsmykkede legeplads med Flagning over Top og klub
stander, herefter døbt 'Skuden' af Freja, den lille repræ
sentant for de legende børn og straks herefter taget i 
brug af talrige, utålmodige børn, medens de voksne 
ønskede 'god vind' ved at synge børnevisen 
v Mariehønen Evigglad'. 

Forsamlingen vendte herefter tilbage til flagmasten for 
at døbe den anden båd, en ny FEVA- jolle. Den fik nav
net 'Lars' og gode ord med på sin videre færd af Cas
per. 

O R \ A s s f  

Lars, blev jollen døbt Vi mødes traditionen tro ved 
klubhusets terrasse kl. 8 

Til hornmusik, rundstykker 
og en lille en. 

FEVA-jollen er den for tiden mest populære ungdoms-
båd, en 2-mandsjolle, hvor den ene sejler kan være for
trolig med båden, medens den anden er under indøv
ning, og på den måde overtager den Optimistjollens 
funktion som begynderbåd. 

Kanonlauget affyrede 
deres kanoner som 
traditionen byder, og 
med god hjælp fra 
HOPLA-piger fulgte 
en herlig SSF-vise 
skrevet af Lillian 
Green på melodien 
vNu går våren gen

nem Nyhavn. . .v 
Booommmm 

Med et 'Sundby Sejlforening længe leve' sluttede første 
del af standerhejsningen, foreningen var herefter vært 
ved en genstand, og senere blev der festet med musik 
og dans til midnat. 
En god dag i herligt vejr var til ende og en forhåbentlig 
god sæson begyndt. 

sekretæren 

Husk selv at tage 
kaffe ogdet godt? 

humør med. 

Lotterier med line præmier. 

01 og vand kan købes hos Ib 
indtil kl. 11. 
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Invitiation til 
Årlig pinseweekend 

for østersøkredsens ungdomsmedlemmer og andre. 
Weekenden den 25-26 og 27. maj i sundby Sejlforening 

det maritime ungdomshus 

Igen i år vil Lynetten og Sundby Sejlforening gerne indbyde andre klub
ber fra Østersøkredsen og enkelte andre, til en forrygende weekend med 
hovedvægt på det sociale samvær med andre unge mennesker, samt ikke 
mindst med mulighed for at prøve at sejle andre bådtyper. 

Weekenden starter Fredag aften 25-5 kl. 18 hvor der åbnes for dem som 
måtte ankomme denne dag, det er også muligt at dukke op Lørdag kl.8-9 
hvor der bliver spist morgenmad og afholdt skippermøde. 

Afslutningen er 
Søndag kl. 16, 
hvor oprydningen foregår. 

Prisen for arrangementet 
er som sidste år 
150,- kr. pr. person. 

Denne pris indeholder mor
genmad og frokost lørdag og 
søndag, samt aftensmad lør
dag aften. 

For de nærmeste klubber for
ventes det at der medbrin
ges, følgebåde, forskellige 
joller eller kølbåde og in
struktører og eller voksne til 
hjælp og opsyn af de unge. 

Alle skal medbringe luftmadras, sovepose, redningsvest, sejletøj og grej 
til personlig hygiejne. Udover dette skal alle som ankommer fredag selv 
medbringe mad og drikke til denne aften. 

Pinsemorgen er SSF igen vært ved vores klubhus for morgenmad til pinse
solen og morgensang i fællesskab med klubbens medlemmer ved klub
bens stander. 

Tilmelding kan ske hos 
Lena og Søren Lynetten romkugle@dbmail.dk eller 
Tonny Pedersen på wain.fam@mail.dk eller 26702261 

Sejlerhilsner Lynetten og Sundby Sejlforenings ungdomsafdelinger. 
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INDBYDELSE. 

Sundby Sejlforening i samarbejde med Dansk Ynglinge Klub inviterer til 

ØRESUNDSPOKALEN 
den 2. og. 3 juni. 

Afsluttende ranglistestævne for Yngling samt Piraternes Junior Grand Prix 
hvor ingen sejler fylder 20 år eller mere i 2007 

Regler: 
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforburds og Dansk Sejlunions 

forskrifter samt DYK Standardsejladsbestemmelser. 

Deltagelse: 
Deltagende både skal være forsynet med IYA boatsticker gældende for indeværende år. 

For deltagende danske både gælder, at mindst et besætningsmedlem skal være medlem af DYK eller en sejlklub, der i 

forvejen er registreret som A-medlem af DYK. 

Deltagere, der deltager i Piraternes Junior Grand Prix, bedes oplyse fødselsdato ved tilmelding. 

Deltagende både skal sejles af 3 personer. 

Tilmelding: 
Seneste tilmeldingdato er 22. maj 2007. 

Ved senere tilmelding pålægges et gebyr på kr. 150,00 

Deltagergebyret er kr. 350,- og bedes indbetalt til bankkonto i Danske Bank. 

Reg. Nr. 0268 Konto nr. 7950557839 

anfør Øresundspokalen efterfulgt af sejlnummer som besked til modtager, 

der modtages også kontant betaling ved ankomst og udlevering af sejladsbestemmelser. 

Både der ikke har betalt inden stævnet kan ikke deltage. 

Der vil være mulighed for, ved tilmelding, at købe sig til morgenmad og smør selv madpakker, både Lørdag og Søn

dag. 

Prisen for morgenmad og frokost begge dage er på kr. 80,- pr. person og indbetales sammen ned tilmeldingsgebyr, for 

de som betaler ved ankomst bedes det påført tilmeldingen på mail. 

Tilmelding foregår på wain.fam@mail.dk. 

På Gensyn i Sundby Sejlfo: 

mailto:wain.fam@mail.dk


Program: 

Fredag den 1. juni.16.00 - 2000. Bureau åbent og mulighed for isætning af både. 

Lørdag den 2. juni 0800 -1000. Bureau åbent og mulighed for isætning af både. 
1^00 Forventet første start. 
1900 Middag i Det Maritime ungdomshus. 

Søndag den 3. juni 0800 -1900 Bureau åbent og mulighed for optagning af både. 
1Q00 Første start. 
1600 Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt. 
1700 _ 1800 Forventet præmieoverrækkelse. 

Middag: 
Middagen er gratis og bliver afholdt Lørdag kl. 19.00 i Det Maritime Ungdomshus. 

Tilmelding til denne foregår på vvain.fa @maii.dk eller til Tonny Pedersen på tlf. 26702261. 

Der vil efter sejladserne blive serveret moleøl/vand i Det Maritime Ungdomshus. 

Måling og kontrol: 
Der kan forekomme kontrol og sikkerhedsmålinger før og under stævnet. 

Både der indkaldes til kontrol på land vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle, og på vandet i forbindelse med 

måltagning. 

Alle både skal ved registreringen forvise kopi af gyldigt målebrev eller klassebevis. 

Sej ladsbestemmelser: 
Sejladsbestemmelser vil blive udleveret ved registrering i bureau. 

Bureau: 
Bureaut er beliggende i Det Maritime Ungdomshus, som ligger på Nordre mole i Sundby Sejlforening. 

Adresse: 
Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Kapsej ladsbanen: 
Kapsejladsbanen kan blive placeret 2 steder afhængig af vindforhold, det ene sted er syd for Sundby Sejlforening foran 

Amager Strand riviera, det andet sted er øst for Sundby Sejlforening mellem Flakfortet og Saltholm. 

Der sejles på bane i henhold til DYK standardsejladsbestemmelser. 

Havnen: 
Bådene kan frit ligge i havnen fra Fredag den 1 Juni til Søndag den 3 Juni. 

Præmier: 
Der vil være præmier for hver 5 tilmeldte båd i åben rangliste, samt i forbindelse med Piraternes Junior Grand Prix. 

I forbindelse med dette stævne har SSF indstiftet en ny vandrepokal, denne uddeles til den samlede vinder af stævnet, 

Vandrepokalen er til låns indtil næste års stævne, og vinderen vil få indgraveret navn på denne. 

Yderligere information: 
Dette kan fås ved henvendelse til ungdomsleder Tonny Pedersen på TLF. 26702261 eller 

Der vil være overnatningsmuligheder i Det Maritime Ungdomshus, samt på græs med telt, 

kontakt venligst Tonny Pedersen. 

ng til forårets sidste stævne 



Jazz i SSF 
Amager Jazzklub præsenterer 

igen i år 

Jazz BUFFETTEN 

i Sundby Sejlforening 
lørdag d. 9. juni kl. 14 - 17 

Dørene åbnes kl. 12 

Entré: 

Medlemmer cif 
SSF med ledsager Gratis 

Amager Jazzklub 30 kr. 

Øvrige gæster 60 kr. 



Sankt Hans aften i SSF. 
Lørdag den 23. juni. 

KL. 2130 

teender vi bål på en flåde ud for ungdomshuset på 
Nordre Mole, så vi igen i år kan nyde udsigten. 

Juniorerne starter grillen kl. 18 
husk madkurven og det 

og det gode humør. 



En præsentationsaften i S SF 

Tirsdag d. 17. april afholdtes en præsentations
aften, hvor nye medlemmer i SSF kunne høre 
lidt om SSF's historie, om årets aktiviteter og 
lidt om fremtiden. Ca. 20 deltog, og fik en god 
oplevelse, fordi indlægsholderne kunne berette 
fra mange års medlemsskab. 

SSF's formand, Ib Petersen, lagde ud med vel
komst og overblik over klubbens mange under
afdelinger: Fartøjsberedskabet, Tovværkskur-
set, Kanonlauget, Hornorkesteret, Hoplapiger
ne, Rygelauget, Strandjægerne, Seniorerne, 
Ungdomsafdelingen Sejlerskolen, Navigations-
undervisningen, og endelig diverse frivillige 
arbejdshold som Havnesjak, Klubhussjak, Gart
ner, Maler samt Vagtordning, og for ikke at 
glemme foreningens tætte samarbejde med 
DMU (Det Maritime Ungdomshus). 
Hver af de nævnte blev kort præsenteret og 
vigtige aktiviteter fremdraget. 

Herefter overtog tidligere, mangeårige formand 
for SSF: Jens Green Jensen [JGJ], der på efterårs-
generalforsamligen 2006 fik sin 50 års nål, som 
medlem af SSF. 
Som meget aktiv i klubben gennem så mange 
år, kunne JGJ øse af selvoplevede episoder, og 
krydrede det på en meget underholdende må
de. Det historiske islæt af hans beretning vil 
man kunne læse i Jubilæumsbogen, der udkom 

i 1998, året, 
hvor SSF fej
rede de første 
75 år. 
Et gennemgå
ende træk i 
fortællingen 
om SSF hand
ler om det 
selvhjulpne. 
Medlemmer
nes egen ind
sats i udvik
ling og for
bedring af 
iavn, klubhus 

og plads. Det element har været, og er helt cen
tralt, og bidrager fortsat til klubbens særpræg 
med styrke og sammenhold. 
JGJ fremhævede, at SSF er startet som en 
'Arbejderklub' (bla. fra B&W), hvor citat: „Det 
måtte ikke være pengene, der var afgørende". 
Alle skulle kunne være med. Et interessant 

Jens Green Jensen øser af sin store viden om SSF 

træk i beretningen udgjorde medlemstallets 
udvikling, således fra i 1925 at være 35 med
lemmer, til i 1948 at være 700 medlemmer og i 
dag ca. 1.100 . 
SSF har i mange år - med Lynetten, der oprin
delig blev startet af SSF-medlemmer på grund 
af manglende havnepladser i SSF, konkurreret 
om at være landets største sejlklub, med flere 
end 1.000 medlemmer. For SSF er det dog et 
nærmest utrolig højt medlemstal i betragtning 
af, at havnen kun rummer ca. 350 pladser. På 
det seneste har Marselisborg dog blandet sig i 
nævnte strid. 

SSF har tidligere afviklet meget store stævner, 
således både Verdens-, Nordiske- og Dan
marksmesterskaber, og i den sammenhæng 
udviklede der sig en fin forbrødring mellem 
sejlere og motorbådsfolk, fordi sejlerne havde 
brug for de sidstnævnte på vandet. For at gen
nemføre sådannne stævner skal der nemlig 
mønstres ca. 70 aktive medlemmer - og mange 
motorbåde. De seneste år har kapsejlads dog 
ikke stået så stærkt i klubben, men JGJ udtrykte 
sin forhåbning om, at der med de nye medlem
mer, som tilflyttere til mange nye boliger byg
get i lokalområdet, også kommer nyt blod til 
foreningen. 
På Ungdomsfronten derimod er der en rivende 
udvikling i gang - ikke mindst efter Det Mariti
me Ungdomshus [DMU] blev bygget helt ud til 
vandet på nordre mole, som en udløber af kvar
terløftprojekt Holmbladsgade. Og med land
vindingen, Amager Strandpark, har lokalområ
det fået yderligere et løft. Nu mangler kun ba
deanstalten Helgoland at blive genskabt, men 
det vil forhåbentlig ske, med åbning af 1. etape 
i sommeren 2008. 
Mange års kamp for en forlængelse af SSF's 
lejekontrakt med Københavns Kommune ser 
endelig ud til nu at krones med held, det forly
der i hvert fald, at der arbejdes på et forhand
lingsoplæg i sagen i Snoresgade. 

Helt aktuelt er flere projekter i SSF under udfø
relse. Et medlem har doneret en spændende ny 
legeplads, der snart kan indvies, og klubben 
har fået en sejlbåd forærende. Den bliver nu sat 
i stand og vil fra Standerhejsning 2007 indgå 
som et nyt tilbud til SSF's medlemmer, i første 
række med tanke på Sejlerskolens elever, når 
duelighedsbeviset er erhvervet, men tilbudet 
vil også blive åbnet for alle medlemmer. 
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Herefter demonstrerede Erik Poulsen 
[Basse på billedet] resultater fra arbejde 
udført på et i klubben afviklet tov-
værkskursus. Da kurset (desværre) ikke 
er obligatorisk for erhvervelse af duelig-
hedsbeviset, har det dog knebet med 
tilslutningen den seneste tid. En løsning 
heraf forekommer påtrængende. 
Endelig kunne bestyrelsens festudvalg 
v/ Hanne Rosa Nielsen øse af årets rig
holdige program og arrangementer. 
Fester og arrangementer er en meget 
vigtig del af klublivet i SSF - mange af 
dem med en årelang tradition tilknyttet. 
Og feste kan og vil medlemmerne, så 
også på det område venter der nye 
medlemmer gode oplevelser. 
Afslutningsvis blev der besvaret en 
række spørgsmål af mere kontant art, 
om bedding og brugen af værksteder 
mv. 
Formanden kunne derefter afslutte med 
endnu et 

Velkommen i SSF. 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 30. april 2007 

Afbud fra Flemming, Kim, Ulla og 
Leif. 

Punkt 1. Protokol: 
Ved møde i Dragør Bådelaug om 
Fartøjsberedskabet Sundet Syd blev 
Carsten Ljungberg fra Lynetten 
valgt som ny Beredskabsleder. Det 
blev besluttet, at beredskabsmanua-
len over tilsluttede fartøjer skal revi
deres hurtigst muligt. For 14 dage 
siden blev formand Ib Petersen rin
get op af Bornholms Marinedistrikt 
og forespurgt om 'Bollen' fortsat 
var til disposition for SOK ved en 
Sundalarm? Det blev bekræftet, og 
BHM registrerede, at 'Bollen' er på 
vandet ugens 3 første dage, om afte
nen til undervisning i praktisk sej
lads. Det betyder bla. at vore 2 øvri
ge instruktører i 'Bollen' indøves i 
håndtering af 'lille Sundalarm'. 

Punkt 2. Beretning: 
Et medlem har skrevet til bestyrel
sen og gjort opmærksom på, at 
ekstrakontingentet er en solidarisk 
engangsydelse, som alle skal betale. 
Bestyrelsen er enig, men har gjort 
betalingen frivillig for de medlem
mer, som er kontingentfrie i hen
hold til vore vedtægter. Alle besty
relsesmedlemmer og andre kontin
gentfrie har forlængst betalt, og de 
få resterende vælger nok at være 
solidariske. Specielt for æresmed
lemmer foreligger en vanskelig af
gørelse, for æresmedlem bliver man 
ikke uden (meget) lang indsats for 
klubben. DS er enig i den vurdering 
- derfor frivilligheden. En række 
medlemssager drøftet og afklaret. 
Der har vist sig at bestå et problem 
med tilkørsel af varer mv. til Ama
ger Strand Sejlklub, ASS, på adres
sen Amager Strandvej 11, idet til
kørsel over SSF's plads (for) ofte 
benyttes. ASS kontaktes for afkla
ring, og indskærpning af reglerne 

for kørsel på SSF's plads. 
SSF har givet Kultur- og Fritidsfor
valtningen i Københavns Kommune 
tilladelse til at benytte vore trailer
ramper (og bedding) til søsætning af 
de redningsbåde, der benyttes ved 
havnebadene i Kbh's havn og til 
Amager Helgoland. Også brandvæ
senet har adgang til søsætning, men 
herudover er der behov for opsæt
ning af et skilt, der oplyser, at trai
ler-rampen kun er for foreningens 
medlemmer (som privat havn). På 
baggrund af en kedelig sag, hvor et 
medlem blev slettet, uden at sagen 
blev fanget i tide, aftaltes ny proce
dure, så kassererens liste over po
tentielle sletninger, fremlyses af for
manden på et bestyrelsesmøde - for 
evt. nærmere undersøgelse. Organi
serede Fritidssejlere omkring Flak
fortet, OFOF har afholdt møde, og 
der er etableret et aktivitetsudvalg, 
bestående af Jørgen Mørk Larsen 
fra KAS og Per Bruun, Christians
havns Bådelaug/SSF. Udvalget ef
terlyser ideer til aktiviteter. Den af 
SSF tidligere modtagne tilladelse til 
gratis anløb af Flakfortet for skole-
både, eksisterer tilsyneladende ikke 
mere. Tidligere er sket proviante
ring fra SSF's havn, men det er nu 
ophørt, og i stedet benyttes forment
lig den faste bådfart til/fra Nyhavn. 

Punkt 3. Havn og plads: 
En tvist om hvem der skal betale for 
ISS's spuling og rensning af 3 fartø
jer dagen efter skurbranden i de-
cember'06, ender desværre med at 
SSF, hænger på en regning på kr. 
9.000. ISS har oplyst, at en unavngi
ven person fra SSF har beordret ar
bejdet udført. Det er hverken for
mand, næstformand eller plads
mand, så hvem kan det være? Ingen 
af de 3 fartøjsejere var til stede, og 
de ønsker ikke at betale for en me
ningsløs spuling, som de ikke har 

beordret udført. 
Hvis et medlem rekvirerer en entre
prenør til at udføre et stykke arbej
de, er det vigtigt, at vedkommende 
også selv afslutter sagen. Ved en 
lignende sag fremover vil rekviren
ten blive sat i regning for det rekvi
rerede - som ingen vil tage ansvaret 
for. ISS har fejlet ved at undlade at 
få underskrift på arbejdets udførelse 
fra en rekvirent, og burde derfor 
selv bære risikoen ved den mang
lende betaling. Imidlertid har SSF 
(desværre) været så 'flinke' at lægge 
ud, og betale regningen. Det skøn
nes derfor ikke muligt at forfølge 
sagen yderligere, og beløbet afskri
ves som tabt. Som udløber af denne 
sag er kommet en yderst kedelig sag 
med et SSF-medlem. Denne drøftet 
og en afslutning på den besluttet. 
Herefter forlod Tonny mødet kl. ca. 
20:50. 
Fra Kim P. er modtaget kopi af no
tits om forbrug af el på havnen 
(Rungsted Havn), med valg mellem 
2 former for brugerbetaling for hav
nens egne både. Ingen af løsninger
ne virker tillokkende for SSF. Vi 
fortsætter med allerede besluttede 
ordning, hvor fartøjer i vandet med 
tilsluttet køleskab betaler kr. 500,-. 
Der er imidlertid ønske om at få 
udarbejdet en liste over hvilke med
lemmer / skure, der betaler elfor
brug over bimåler (nyere ordning) -
og tilsvarende, hvem der betalte det 
faste beløb på kr. 500,- årligt 
(gammel ordning). Sagen tages op 
på næste møde i Havneudvalget, i 
forbindelse med en samlet gennem
gang af betalings-ordningen, idet 
gammel ordning med kr 500,- pr år 
er stoppet. 
Et eksempel på udlån af skur blev 
drøftet. Ordningen, hvor man som 
pensionist (65+) kan beholde sit 
skur efter ansøgning blev nævnt og 
bekræftet som en (tidligere) beslut

12 



tet social foranstaltning, jvf. § 7 i 
Ordensreglement vedr. Pladsen. 
Udlån af et skur kan være knyttet til 
denne ordning, men det erkendes, 
at udlån ikke registreres. Det skøn
nes iøvrigt, at enkelte medlemmer i 
dag råder over mere end det maksi
malt tilladte dobbeltskur. Dette be
grundet i fortidens ordning, hvor 
skure var ejendom og blev handlet. I 
dag kan / må handel med skure 
ikke forekomme uden om bestyrel
sen. 
En LM 24 har resten af sæsonen fået 
plads ved stikmolen ved slæbeste
det, fordi der er særligt behov for 
nem adgang til båden. Der er endvi
dere aftalt en ordning, hvis der skul
le opstå problemer i den anledning, 
idet pladsen overfor (217), så mid
lertidigt vil kunne benyttes. Der ud
deles snarest 6-7 lånepladser. En 
lidt kringlet sag med en båd 
(vinteroplægger), der nu er overta
get af unge mennesker, blev kort 
gennemgået. De ligger reelt som 
gæstesejlere i havnen på 
'flyveplads', og betaler som sådan 
(med rabat som SSF-medlem). Der 
er derfor ikke krav om Dueligheds-

^ bevis. De er begge optaget på Sejler
skolen. 
Et andet spørgsmål blev rejst: må 
man have 2 både i havnen? NEJ! 
Ikke i havnen, men om vinteren er 
det tilladt at have én båd på land og 
én i havnen (§21), hvis den feks. om 
sommeren ligger ved en af fore-
ningsbroerne nord for SSF. Køber 
man en ny båd, accepteres det også -
i en periode, blot man betaler for det 
- og kun har én båd i vandet 
(slæbejoller tæller ikke med). 
Arbejdet med retablering af vand
forsyningen på nordre mole er 
igangsat - efter gennemtæring visse 
steder. De Rød / Grønne skilte er 
ved at blive sat op fra 'hænge
stillads' konstrueret af Lewis. Ven
tes klart inden for 14 dage. 
Efter udløbet af fristen for opryd
ning bag skure (fredag d. 13. april) 
resterer fortsat en del arbejde med 
rydning af brandbæltet, hvoraf en 
del påhviler haveforeningen, som 
nabo. Meget af det der er fjernet 
bag skurene, ligger nu foran skure
ne, men bliver fjernet senest på den 

store oprydningsdag 9. juni kl. 
09:00. Enkelte havehusejere ser ud 
til at ville bygge ud. Der tages kon
takt til haveforeningens formand. 
Brandinspektøren vil blive tilkaldt 
for inspektion, når vi er klar (som 
aftalt). Også ASS skal bidrage med 
oprydning på deres side af hegnet 
for retablering af det lovbefalede 
brandbælte. 

Punkt 4. Klubhus: 
Benyttelse af klubhuset, herunder 
specielt Pejsestuen og Skipperstuen 
drøftet igen. Afventer nærmere af
klaring i forbindelse med genfor
handling af forpagtningsaftalen. Der 
er indkøbt nye bænke/borde, forde
les rundt på pladsen. Terrassen bli
ver frisket op til Standerhejsningen. 
I køkkenet er der et lille hængeparti 
omkring salatdisken. Afklares med 
Tina, der har specificeret sit behov 
for placering og udformning. Den 
allerede indkøbte blev afvist og re
turneret, på grund af meget kneben 
plads til en pålægsmaskine. Flem
ming inddrages i en udredning og 
afklaring. 
Tina har ønsket prisen på øl og 
vand reguleret, men glemt at ved
lægge dokumentation. Sagen accep
teret behandlet som efterretningssag 
(mail), når dokumentation forelig
ger. Billard'en er blevet solgt til kø
ber i Aalborg, og afhentet. Håndte
ring af tomme flasker uden for klub
huset ønskes strammet op med assi
stance fra Flemming. Det rejste 
spørgsmål, om Efeu'en skader klub
husets murværk, er blevet forelagt 
en erfaren murermester (der bl.a. 
fører tilsyn med Vor Frelsers kirke). 
Denne har klart afvist, at beplant
ningen skader fugerne. Det er mur
bier, der er forklaringen! 
Allan er enig i den afgørelse. 
Der blev fremlagt tilbud om etable
ring af TV-antenne, så vagterne kan 
få ordentlige billeder på TV i Skip
perstuen. Tilbudet fundet for dyrt, 
men der er enighed om at vagternes 
ønske om forbedring skal imøde
kommes. Billigere alternativ vil bli
ve tilvejebragt og udført ved Arnes 
foranstaltning. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Det er tilfældigvis opdaget, at SSF's 
Hornorkester i 2006 kunne have 
fejret 25 års jubilæum. Det vil blive 
markeret med en Jubilæums-koncert 
(25 + 1) i efteråret 2007. Nærmere 
herom følger. Også vagtmandsord-
ningen fylder rundt. I efteråret 2007 
er det 30 år siden vagterne startede. 
Nærmere herom følger i et Portræt, 
når vagten igen starter til efteråret. 
Der ønskes 3 annoncer i maj-
nummeret: 1) Pinsemorgen 27. maj, 
2) Jazz d. 9. juni og 3) Skt. Hans Af
ten, lørdag d. 23. juni. Det blev kort 
drøftet, hvorledes Skt. Hans ønske
des afviklet. Også forløbet af Stan
derhejsningen 5. maj blev kort gen
nemgået og fastlagt. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Bollen er søsat og undervisning star
ter i aften d. 30/4. Spæghuggerne er 
kommet i vandet. Øveballen er lidt 
forsinket bl.a. fordi masten viste sig 
angrebet af råd i toppen. Den er ved 
at blive fornyet, ved ihærdig indsats 
fra et par instruktører. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
En meget vellykket svømmehalstur 
er gennemført med 30 personer. 
Alle havde det sjovt. Sejlsæsonen er 
derudover startet op, og der er kom
met en del nye unge mennesker. 
2 FEVA joller vil blive afhentet i 
Hundige Havn i de nærmeste dage; 
den ene skal døbes til Standerhejs
ningen. Resultat foreligger fra yng
linge-stævnet i går i Sundet: vore 
drenge blev nummer 2, og det resul
tat var rigtig godt, for de nærmeste 
konkurrenter på ranglisten blev nr. 
16. Det betyder at forspringet til 
nummer 2 er øget fra 3 points til 25. 
Gårsdagens sejladser resulterede i to 
5. pladser og en 1. plads! I aften (om 
lidt) er der instruktør-møde. Indby
delse til ynglinge-stævnet d. 2. + 3. 
juni bliver færdig til Bladets maj-
nummer. Der aftaltes møde Tonny + 
Mogens om stævnet - inden flere 
nøglepersoner drager til Græken
land. Traditionen tro vil et par unge 
blive udpeget til at sætte standeren 
d. 5. maj. 
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Punkt 8. Kapsejlads: 
Holdet der drager til Grækenland 
vender hjem d. 9. juni, og arrangerer 
familiesejladsen d. 17. juni. Her vil 
Øveballen (70 år) blive fejret under 
afslutningen. Præmier til Ynglinge
stævnet 2. + 3. juni er indkøbt. Old 
Boys afvikles d. 18. + 19. august. 
Klubmesterskabet er endnu ikke 
fastlagt, og det er usikkert om det 
overhovedet afvikles! Afdelingen 
råder over 5 komplette sæt Motoro-
la-radioer. De ældre Storno-radioer 
agtes foræret til Søværnets skole, 
hvis de vil have dem (batterierne er 
udgået). Gaste- og Skipperbørsen 
var planlagt introduceret til Præsen
tations-aftenen 17/4, men noget gik 
galt, så det ikke kom med. Det er 
dog meget usikkert, hvor mange 
skippere, der søger gaster? En op
slagstavle overvejes som en mulig
hed. Et spørgsmål om hvorledes 
tilmelding til aftenmatch foregår, 
blev henvist til Claus V, der selv 
deltager. Der bliver iøvrigt sejlet 
kapsejlads 'for uøvede' på onsdage 
på lille bane fra Lynetten. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Kim havde forud afleveret forslag til 
teknisk modernisering af bestyrel-
sesvagten. Blev af flere fundet for 
indviklet, men bemærkningerne 
samles op i særskilt notat, da Kim 
skal have en chance for at forklare 
vagtproceduren ordentlig. 

Punkt 10. Bladet: 
Det er besluttet, at SSF anskaffer et 
nyt lærred og en edb-kanon for at 
yde de indlæg, fremmede oplægs
holdere kommer med, fuld retfær
dighed. Poul har undersøgt sagen 
og skønner det bliver ca. kr. 10-
12.000. Da Poul fortsat er alene om 
Bladet, kan der opstå problemer ved 
længere ferietogter. Allerede i år vil 
Poul eksperimentere med at redige
re bladets juli/august-nummer fra 
Internet-café'er på ferie-adressen, 
da han sejler hele juli måned. Men 
det fordrer så, at alle indlæg forelig
ger eletronisk, for at det skal blive 
muligt. OK. 
Poul havde undersøgt, hvad der er 
gældende sejlads-bestemmelser ud 

for Strandparken, og var kommet til 
den konklusion, at alle bestemmel
ser er bortfaldet i forbindelse med 
omlægning af kommuner og politi
kredsene pr. 01.01.2007. Selv om 
Farvandsvæsenet har givet Strand
parken lov til at udlægge de orange 
kugler, er det Poul's opfattelse, at 
den ensretning af bestemmelser i 
politikredsene, der har fundet sted, 
har fjernet sidste års forbud og re
striktioner imod sejlads og opan-
kring - selv om bøjerne ligger der 
endnu. Ønskes verificeret hurtigt. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Mødet slut ca. kl. 23:20 
Næste ordinære møde afholdes d. 
25. juni 2007, kl 18:30. 
NB: der er ikke møde i juli. 

Ib Peterse J. Thomas Jensen 
formand referent 

Slusen 
O 
Åbningstider sommer (1. maj - 31. august) 

Hverdage kl. 8.00 -10.00 
kl. 17.00 -18.00 
(ej torsdage) 

Torsdage kl. 8.00 -10.00 kl. 16.00 - 20.00 

Lørdage kl. 8.00 -10.30 kl. 17.00 -19.00 

Søndage kl. 8.00 -10.30 kl. 17.00 -19.00 

Efterår (1. september -11. november) 

Torsdage kl. 14.00 -18.00 

Torsdag 13. sep. ekstraordinært kl. 8.00 -10.00 kl. 16.00 - 20.00 

Fredage kl. 15.00 -16.00 

Lørdage kl. 9.00 -10.00 kl. 15.00 -16.00 

Søndage kl. 9.00 -10.00 kl. 15.00 -16.00 

*) Gennem hele sæsonen har helligdage åbningstider som søndage. 
**) Slusen kan kun passeres af både med maks højde på 3.00 meter ved normalvande. 
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Portræt af 

Hornorkesteret 
Serien af portrætter af grupper og afdelinger i SSF fortsætter dennegang med hornorkestret 
- og det er meget aktuelt netop i denne måned. 

Orkestret ved standerhejsningen 

Orkesteret lever helt sit eget liv, men et par gan
ge om året dukker det frem af glemselen for at 
markere en festlig begivenhed i SSF: Stander
hejsningen og Pinsemorgen er orkesterets faste 
programpunkter. I år ser vi dem derfor 2 gange 
i maj måned. 

Henover sommeren sker der ikke meget med og 
i orkesteret, men når efteråret sætter ind i sep
tember, starter nye orkesterprøver på Amager 
Strandvej. 

Noget kunne imidlertid tyde på, at vi i SSF får 
endnu en oplevelse med orkesteret i løbet af 
efteråret, for i al ubemærkethed har orkesteret 
nu eksisteret i 25 + 1 år, så en jubilæumskoncert, 
må da vist være på sin plads? 

Orkesteret blev dannet i 1981 af 5 medlemmer 
af SSF. Det var: Villy J. Hansen (snedker), Hen
ning Bøge (tjenstgørende på Holmen), Leif Ol
sen (kontormand), Teater-Jørgen = Jørn T. Niel
sen (Det kgl. Teater) og endelig Robert ?? 
(harmonika-spiller). Efter blot 2-3 måneder blev 
det udvidet med A553 Kurt Wilken, også kaldet 
„den syngende brandmand", fordi han allerede 

inden optagelse i orkesteret havde underholdt 
med sin guitar og egne viser. KW er i dag i en 
alder af 83 fortsat aktiv i orkesteret - endog me
get aktiv, for han er dets dirigent. Det har han 
nu været i mere end 20 år, og der knytter sig en 
lille anekdote til det forhold: orkestermedlem
merne spillede i begyndelsen mest kendte melo
dier efter gehør - uden noder. Men en dag med
bragte KW nogle noder han havde adgang til, 
som arkivar i brandvæsenets orkester. Da han 
havde udlagt 'teksten' om hvorledes de skulle 
spille, blev det starten på hvervet som udpeget 
dirigent for Hornorkesteret, og det bestrides 
fortsat med ildhu. 
Alle fik lært sig noder! I dag øves der hver 14. 
dag i vinterhalvåret. Og det er ikke mindst sam
været mellem medlemmerne, der er i fokus. 
Hornorkesteret har iøvrigt været med når 'Det 
kolde Gys' havde deres årlige Revy i Vandet, 
når nye 'Vikinger' skulle døbes, og der er alle
rede nu planer om at festligholde dagen, hvor 
'Det ny Helgoland' skal indvies - forhåbentlig 
sommeren 2008. 

Og så er KW trods sine nu 83 år på skolebæn
ken igen: han tager musikundervisning, for han 
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har den ambition også at kunne skrive arrangementer til 
orkesteret. Han er i det hele taget en aktiv gut: Pinsemor
gen optræder han gerne under 'morgenandagten' med et 
nummer han nøje har instuderet. For et par år siden var 
det Can-Can-dans foran orkesteret. 
Pinsemorgen 2007 venter der SSF's sejlere et nyt festligt 
nummer! - mere skal ikke røbes her. Og som altid Pinse
morgen vil KW medbringe sin gui
tar for sammen med Jørgen I. Søren
sen på mandolin at underholde ved 
bordene. 
Orkesteret blev som skrevet startet i 
1981.1 januar-nummeret 1981 af Bla
det kan man finde en annonce: 

Skal vi danne et S. SF. - Hornorke
ster ??? Interesserede bedes henvende 
sig til medlem nr. 705, Villy Jul Han
sen, adresse + telefonnr., og så denne 
lille tilføjelse: 
Instruktør haves, som også kan undervi
se begyndere (gratis). 

I dag kan KW ikke huske om der nu også var hold i den 
sag - med undervisningen, under alle omstændigheder, i 
marts-nummeret er Hornorkesteret en realitet: 

Ved et møde tirsdag d.en 10. februr 1981 i S.S.F. er der med 
foreløbig 6 medlemmer oprettet et blæseorkester i foreningen 
med „Teater Jørn" som ansvarshavende og talsmand udadtil. 
Vort formål er i givet tilfælde at være med til at gøre forskellige 
arrangementer i klubben lidt festligere (ikke dansemusik). 
En bøn allerede fra starten, skulle der blandt læserne af dette 
blad være nogle, som har kendskab til brugte, ubenyttede in
strumenter, vil vi være glade for et lille praj - enten til låns 
eller som gave. I øvrigt optages gerne flere medlemmer, som 
kan spille eller som gerne vil læres op, da denne mulighed er til 
stede. 
Sign.: Jørn Tanning Nielsen, talsmand. 

Allerede til Stander hejsningen 2. maj og Pinsemorgen 
1981 spillede orkesteret, så der har været travlhed med at 
få indstuderet numre. 21. november samme år var ind
budt til 'Middagskoncert' - og det var orkesterets første 
selvstændige optræden. Det var et afvekslende program, 
og i pausen underholdt KW og Jørgen I Sørensen på gui
tar og mandolin. 
Det var et vellykket arrangement, men, citat: 
der kunne godt være flere tilhørere, men det vil der nok komme 
til senere arrangementer, når der indbydes til det. Hvad med 
en fast månedlig koncert? 
Af progammets numre genkendes numre som stadig 
indgår: Oh, when the Saints go marching ..., Strangers in 
the Night..., og Nyboders pris ... 
KW og enkeltmedlemmer (bl.a. Robert på harmonika), 
har desuden ofte optrådt med lidt underholdning feks. 
til juletræsfester. 

Lige siden har hornorkesteret optrådt årligt som beskre
vet. Undervejs har det bl.a. solgt lodsedler for at støtte 
arbejdet økonomisk. Og det har optrådt ved mange run
de fødselsdage som et rigtig festligt indslag. 
I 1991 skete der noget særligt: over nogle år havde SSF 
haft gæstesejlere fra Tyskland, der selv spillede i orke
ster, og det kulminerede i 1991, idet der til morgenan

dagten Pinsemorgen var hele 2 orke
stre til stede (vistnok i anledning af 
SSF-orkesterets 10 års jubilæum). 
Fra Hamburg var der besøg af det 
tyske venskabsorkester „Die lustige 
Kirchdorfer" med 14 M/K'ere. 
Hvert orkester spillede, men også 
samlet, så det må have blæst godt på 
nordre mole den Pinse. Begge orke
stre gav Fødselsdagskoncert i klub
huset i forbindelse med Pinsen, såle
des fredag aften d. 17. maj 1991 kl 
19:30 .spillede SSF-orkesteret og lør
dag aften kl 19:00 „Die lustigen 
Kirchdorfer" . 

SSF-orkesteret voksede og blev dansk sejlsports største 
hornorkester. På et tidspunkt var der hele 13 medlem
mer, og i en årrække gav det en årlig koncert i klubhuset. 
I dag kan vi konstatere, at SSF også er den eneste sejlklub 
i DK med eget orkester! 
Og for at springe til nutiden, så har det i dag 8 M/K sto
re orkester netop optrådt til Standerhejsning og båddåb i 
SSF d. 5. maj 2007. 

Idag består orkesteret af følgende medlemmer: 
Kurt Wilken (A557) , Dirigent + Trombone + Eufo-

nium (og Guitar) 
Birgitte Kristiansen, Trompet 
Villy Brinkbæk, Althorn 
Stig Mørk Christensen, Soussafon = en form for bas 

(tuba) 
Roland Oliver, Klarinet 
Jørn Pedersen, Klarinet 
Jørgen I. Sørensen, Slagtøj + Mandolin 
Ernst Petersen, Baryton-horn 

Villy Brinkbæk er talsmand (formand) for orkesteret. 
Han er i øvrigt selv en meget underholdende mand, der 
ofte optræder med trylleri og som julemand (gerne med 
sin hustru som nissemor). Lige nu er han faktisk igang 
med at organisere Nissernes Verdenskongres, der næste 
gang afholdes i Danmark. 
Ønsker man kontakt til orkesterets talsmand eller diri
gent kan det ske på tlf.: 
3254 2209 (Villy) eller 3259 7480 (Kurt). 

Nye medlemmer optages! 
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Til & fra medlemmer 

Mindeord 

I april måned mistede vi Viliam 
Palmberg, som var mangeårig 
medlem af SSF, samt i de senere 
år også medlem af seniorerne. 
Viliam var glad for at være på de 
gode ture og rejser til bl.a. Polen, 
Tyskland og Bornholm. 
Viliam var et rigtig sødt og rart 
menneske, som i mange år har 
boet hos sin kone, som nu er på 
plejehjem. 
Vi vil savne ham til vores måned
lige møder. 
Æret være hans minde. 

På seniorernes vegne 
A 483 Vilna 

Fundet i havnen 

Et redningskrans-lys, 

Henvendelse til 
tlf.nr.: 32 52 12 52. 

, V, K K (r , 

^ n TCr 
/ (A v^> 

\ ^ 

& R S ^ 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Madråd til langturssejlere 

Vi, Hans Guldager og Else Thuring fra båden "Loup de Mer" er så heldige 
også at være medlemmer af "Havsejlerne", en klub vi meldte os ind i, inden 
vi for ca. 5 år siden påbegyndte vor rejse gennem Europas floder og kanaler. 
I klubben fik vi i øvrigt enorm stor hjælp og gode råd, det har været en stor 
hjælp for os på vor sejlads i det sydlige Europa og den del af Middelhavet vi 
har sejlet på. Siden hen har vi kunne hjælpe nye medlemmer med de erfarin
ger vi har fået. 
I "Havsejlerne" er der i løbet af vinteren møder en gang ugentlig, her fortæl
ler man om erfaringer, gode råd, som f.eks. hvor der er gode havne, hvor det 
er billigt at ligge. Hvad koster det at sejle på floder og kanaler eller på de 
store vande? 
"Havsejlerne" har medlemmer på alle verdenshavene. 
I løbet af vinteren har vi adskillige arrangementer, f.eks. filmaften, udflugter 
og museumsbesøg m. v. 

Et godt råd til Jer, der sejler på ferie: 
Køb en trykkoger, det spare på gas og tid. En trykkoger koster ca. 400,00 kr. 

I uge 5 var temaet: 
Henkogning ved hjælp af trykkoger. 
4 medlemmer havde meldt sig, den ene var Hans, (de der har besøgt os i 
Frankrig, har smagt Hans's trykkogte Gullasch), de ville gerne demonstrerer 
og lære fra sig. 
Et stort antal medlemmer mødte op for at lære og samtidig få smagsprøver. 
Alle hjalp til med forberedelserne, humøret var højt, og vi endte med at sid
de til bords alle sammen og fik smagsprøver på det hele. 

Henkogning i trykkoger er den eneste sikre metode til henkogning af fisk, 
grøntsager og kød, fordi man i en trykkoger opnår en så høj temperatur, at 
man får dræbt alle bakterier. 

Glassenes størrelse afhænger af trykkogerens størrelse, syltetøjsglas e.l. er 
velegnet. 

Man skal sørge for at glas og låg er helt rene, glas og låg skal vaskes af i vand 
tilsat soda og umiddelbart før brug skal de skylles i en opløsning af 2 g kloa
min + 1/2 dl. eddike pr. liter vand. 

200 g råt kyllingekød, forberedt leverpostej, sammenkogt ret eller lign. Fyl
des i glas, og låget på glassene skrues godt fast. 
Vandet skal stå 3-4 cm. op om glassene, Låget spændes fast. Gryden varmes 
hurtigt op, når den damper sættes kontrollen på. 

En af opskrifterne på henkogning givet af Birthe fra båden "Mikero": 

Grøntsager henkoges ved tryk 2, kød ved tryk 3 i ca. 35 min. 
Kød i glas må ikke fyldes for tæt og sky og lage skal dække kødet, men nå 
mindre end halv op i glasset. Glas med fars, der udvider sig under kognin
gen må kun fyldes 3/4. 

Else 
mdl.nr. 791 i SSF 
Medlem at Havsejlernes aktivitetgr. 
WWW.OCCD.DK 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Anders Brøste Berentzen 
Kurlandsgade 33, 2. tv. 2300 S 
Vanja M. Christensen 
Struensegade 42 2. 2200 N 
Jakob Exner 
Tycho Brahes Alle 21, 2.th 2300 S 
Mikkel Fisker 
Elselillevej 3. 2300 S 
Hans Ellegaard Frederiksen 
Olufsvej 46. 2100 0 
Martin Stephen Frederiksen 
Hedemannsgade 3A, st. tv. 2100 0 
Allan K.E. Jacobsen 
Galionsvej 27,1. tv. 1437 K 
Jakob Hommelhoff Jensen 
Frankrigsgade 23,1. tv. 2300 S 
Helle Jønch 
Røde Mellemvej 22. 2300 S 
Kurt Jørgensen 
Ungarnsgade 62, 2. th. 2300 S 
Katrine Westby Madsen 
Hellasvej 28. 2300 S 
Jesper Neergaard 
Nørre Side Alle 7, 2.th. 2200 N 
Thomas Poulsen 
Lergravsvej 46, 2. th. 2300 S 
Louise Rosendal 
Brigadegården 4. st. th. 2300 S 
Kristoffer Scharff 
Ungarnsgade 20, 4. th. 2300 S 
Jørna Wiegand-Hansen 
H veens vej 17, 4. tv. 2300 S 

Aktiviteter i SSF i 2007 
26.-27. maj Sejl noget andet Østersøkredsen 

27. maj Pinsemorgen 
2.-3. jun Afsluttende ranglistestævne Yngling 

9. juni Jazz i SSF 
17. juni Familiesejlads 
23. juni Sankt Hans aften med bål 

2.-7. juli Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm 
18.-19. august Old-Boys 

27. oktober Havnerundfart 
28. oktober Generalforsamling 
8. december Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-sejlforening.dk 

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 

Færdig arbejde — i teltet! 
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Returneres ved varig adresseændring 
Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

iSSF 

Søndag den 17. juni 

Se mere på opslagstavlen 

Der er løb for 
sejlbåde & motorbåde 

Flotte 

U 

Tag hele familien med 
og mød op på terrassen 

kl. 900 
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Hjælp 
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 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

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@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmeside www.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

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

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 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 
Mette Byriel Mette_by@Hotmail.com 

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 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Kapsejladschef: 
Mogens Fuglsang 32 58 09 16 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99 

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

Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail pc@chiep.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Hvem kender de gældende 
regler for sejlads og ankring 
Amager Strandpark og kan 
oplyse om hvor de kan fin
des og læses. 

De er tilsyneladende helt 
forsvundet sammen med den 
store sammenlægning af 
politikredsene ved årsskiftet. 

Oplysninger om hvor de fin
des og evt. hele regelsættet 
må meget gerne sendes til 
radaktøren. 

pc 

Redaktøren glemte at skrive at for
sidebilledet i sidste blad er taget af 
Helle Ina Elmer. 

Forsidebilledet: 
Sejl noget andet, hedder arrange
mentet og det er det samme som 
"Prøv noget nyt", og vi prøver af 
alle kræfter ,at få balance på brædt 
og sejl — på samme tid altså, og det 
er ikke altid lige let i begyndelsen. 
Det gik dog fint til sidst. 

Bagsidebilledet: 
Fra ynglingestævnet den 2.-3. juni 

Redaktion: 
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VM i Holland Medemblik 20 
For 5 år i træk kan Sundby Sejlforening, glæ
de sig over at have en båd med ved verdens
mesterskaberne i Yngling, dette foregår i år i 
den Hollandske by Medemblik i uge 29-30, 
forud for VM deltager vores egen 
YD 24 Ginger med Kristian Schaldemose, 
Morten Grønning og Marc Wain Pedersen dog 
også i U23 Europamesterskaberne samme sted. 
Efter sidste års placering som nr. 4 ved U23 
Europamesterskaberne og 12 plads ved ver
densmesterskaberne, er der igen i år store for
håbninger om gode placeringer, dog skal der 
ved dette VM deltage op mod 80 både, så nemt 
bliver det ikke. 

*4f 
Målsætningen ved dette års udtagelsesstævner 
var top 3 placeringer, dette lykkedes til fulde, 
ved de 6 stævner der er blevet afholdt, er det 
blevet til 4 stk. 3 pladser og 2 stk. 2 Madser, 
dette er jo fantastisk flot, og betyder vel også 
at der er noget at have optimismen i. 
Resultatmæssigt vedr. de 3CT sejladser som er 
blevet sejjet, ligger drengene også godt til, der 

dettelwis^ernernogle der vil yde 

LadLøs se nn 

tteLser vi f re 

Pedersen. 

lermester Kessler allerede været jude og-spDn-
_seret nyJLsejlert&jJil dem, dette er6 årTtræk at 
KFSslérsponsererså tusindet.ak til ham. 

** isore^ 
pgg^^naerdwst j o 

dyrt at deltage i EM~og VM og ikke mindst 
transpoft og ophold- R&ster, i åFBllver det 14 

la 

""^Srmkt Håns afFen vil defliold13e^ar 
lige afbrændin^af h^kséfPi&Det-M 
UngdomshuSHLed deffne lej liglre^ viLd 



"Må jeg ta' en tur til?" 
Dette spørgsmål var nok et af de mest stillede på de 2 dage i Pinsen, hvor 
flere af ungdomsafdelingerne i Østersøkredsen samledes i Det Maritime 
Ungdomshus i Sundby Sejlforening til den årlige tradition "Sejl noget 
andet". Mere end 50 børn og unge samt deres ledere havde 2 forrygende 
dage med et væld af tilbud om at prøve forskellige joller med sejl. 

Ungdomsafdelingernes ledelse fra Sundby Sejlforening og SK Lynetten 
havde sørget for at der var lagt et varieret og ikke for stramt program 
med mulighed for masser af sejlads, både for sjov og for alvor. 

Om lørdagen kæmpede således Zoom 8 joller om kap med Feva 2-
mandsjoller, Europajoller og Lasere. Og i Yderkanten af banen kunne alle 
de unge sejlere more sig over synet af en helt ny transportabel udrigger-
sejljolle, der mest af alt mindede om en opfindelse Georg Gearløs havde 
gjort efter et møde med en Polynesisk Kano. De fleste unge fik prøvet 
den og selv om den ikke var særlig hurtig, havde de alle en sjov stund på 
havet med den. 

På det store hav fik flere af os fornøjelsen af, at prøve kræfter med den 
sjove og hurtige, overriggede Skibbi 650 som Søværnet kom sejlende i 
lørdag. 

Om søndagen mødte de unge så op til den traditionelle Pinse morgensamling på klubhusets terrasse. Og selv om der 
blæste en kølig vind den morgen, havde alle de unge travlt med at komme tilbage på havet, i joller, kajakker og på 
windsurfere. 
Arrangementet sluttede søndag af med en fælles oprydning og alle glædede sig til at se hinanden og der blev inviteret 

til hinandens sejlklubber på kryds og tværs inden en 
munter og positiv afsked. 

Arrangørerne fra Sundby Sejlforening og SK Lynetten 
vil til sidst gerne takke de mange voksne instruktører 
der deltog for deres engagement og positive ånd. 
Vi ses næste år. 
Tonny og Erik 
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Ølteltet havde ikke travlt Morgenfrisk orkester 

Olsens ene kanon 

Pinsemorgen 
Solen havde gemt sig bag et tæt 
skylag, så vi blev ikke solskoldet 
denne formiddag. Alle holdt godt 
øje med de mørke skyer, men reg
nen ventede pænt til det sidste af 
arrangementet var slut. Vi må hu
ske at takke vejrguderne eller må
ske vejrprofeterne for denne flotte 
timing. 
Men Olsens 2 kanoner, danseopvis
ning, det amerikanske lotteri, orke
stret, ølteltet og ikke at forglemme 
den gode stemning og humøret 
manglede bestemt ikke. De unge 
fra stævnet var mødt talstærkt op 
til morgenbrød, juice og kakao
mælk m.m. for hurtigt at forsvinde 
igen, de skulle ud at sejle et vigtigt 
stævne. Alt i alt en herlig pinse
morgen. 

Køen morgenbrød og en dram 

Tøj der matcher spegepølsen Hygge på og ved terrassen De unge mødte talstærkt op 

Danseopvisning pointgives 

Hygge ved bordene udenfor terrassen 

Olsens anden kanon 

Lotteriet trækkes 

En vinder henter gevindsten 



Sejlsporten tilbage i Sundby Sejlforening. 
I weekenden blev der sejlet om en ny vandrepokal i SSF, det var de bedste ynglingesejlere i landet, der var 

på besøg. 
Pokalen der blev sejlet om hedder Øresundspokalen, denne er sponseret af et medlem i SSF, og i weeken
den 2-3 Juni vendte kapsejladsen tilbage til SSF efter nogle års tørke. At det blev Ynglingen der blev årsag 
til dette, er selvfølgelig ikke tilfældigt, vores lokale YD 24 er jo blandt de bedste i landet. 

Grundet et totalt fraværende kapsejladsudvalg, (de var på velfortjent ferie i Grækenland), havde under
tegnet trukket på nogle gode bekendtskaber,jog her bagefter gik det jo ganske fint. Der skal lyde en stor 
tak til et fantastisk godt Hellerup kapsejladsteam, samt de af vore egne fra SSF der havde meldt sig. 

iemmeb e, og vores forventninger til dem var store, dels 
plads på årets udtagelsesrangliste til VM. 

or ikke de har sejlet kapsejlads på banerne mellem 

Med hensyn til stævnet var vore egne jo pa 
sejlede de om pokalen samt ikke mindst den sai 
Vore drenge havde dog ikke hjemmebanefordel, 
Flakfortet og Saltholm før. 
I feltet, som bestod af 21 både, var der dog to sejlere, som har præget klassen gennem mange år og havde 
besejlet banen før, op til flere gange, Jørgenking klassens grand old mand tidligere verdensmester og en 
af verdens bedste trænere i sejlsport, og sidste års bronzevinder fra VM i Frankrig Bo Reker Andersen. 
Specielt Bo Reker skulle gøre sig gældende, han var i øvrigt også Kristian, Morten og Marcs værste kon
kurrent på den samlede rangliste. 

Lørdag blev der gennemført 3 sejladser og da sdff3|i%ikolMfiavn var det med vores egne drenge der hav
de sejlet bedst, en serie på 3,1,3 og en foreløbig fæpiP^prnds, tæt forfulgt af Bo Reker. Specielt 2 sejlads 
hvor det blev en 1 plads var drengene rigtig på mærkerne, de kom i mål ca. 2 minutter før nr. to. 

Lørdag aften var SSF vært for ca. 60 sejlere og dommere til 
sammensat en dejlig menu til billig penge, hvor sejlernesåk 
hus. 
Der var en fantastisk hyggelig stemning, og kl. 23 trak s 
der var jo lige 3 sejladser der skulle sejles søndag. 

, vores lokale madmor Tina havde 
Ilede kødet på Det Maritime Ungdoms-

e hjem for at hvile efter dagens strabadser, 

Som afslutning lørdag havde vores lokale skipper Marc Wain dog et uheld, under leg på dækket forstrak
te han et par ledbånd i foden, ogfsøndag morgen mødte han op på krykker. 

Hvor stor en indvirkning dette, favoritværdigheden eller det var nerver vides ikke, men søndag blev ikke 
den store succes, en 4, 22 og 11 plads gav en sanato, placering som nr. 3 i "stævnet, samt også en placering 
ned på den samlede rangliste, så slutplaceringen blev en flot 2 plads. 
Vinder af stævnet blev Bo Reker med deh unge danske pigebåd mød Christine Ewers der efter enianta-
stisk søndag med placering 2,2,1 på 2 pladsen. 
Ved den efter følgende præmieoverrækkelse hvclr den nye pokal blev uddelt til Bo Reker, og de andre 
fleste præmier til 7 både blev uddelt, disse sponseret af Hellers, meddelte alle sejlerne at det havde været 
et godt stævne og de meget gerne ville komme tillage næste år. 

Så nu er SSF på kapsejladskortet igen og så må vi se om vi ikke kan benytte os af det, og eventue 
flere klaser-tiLSundby, så vi ige&kari få gang i enaf sejlsporten tidligere store kapsejladsarrangører. 

I g je|xan ku in opfordre i^fo^cc^r^rjp morllpintnpr til at henvende sig til Jcap-
at deltage i den slags, og at vi i 

Dette kræver stort arbejde, og jeg 
sejlad^chefen, og jeg kan fortælle it det er sjCvt, hc 
SSF skal være med på kapstH 

Til sidst endnu en tak til dommere, hjafelptre SSF spoji|or som^ til 
sidst men ikke mindst også til Tina og Næstformairoen Flemming som på eget initiativ udc^ftjfesodavand 
og chips til sejlerne mellem sejladserne på banen både lørdag og søndag.J 

Skrevet afstævneleder og ungdomsfor 

og vildt 
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Portræt af SSF's Sejlerskole - i historisk belysning 
Sejlerskolens stolthed er 'ØVEBALLEN', der i år bliver 70 år og fejres i forbindelse med Familiesejladsen d. 17. juni. 
Herefter skal den deltage i 'De fæle's Sommerstævne, DFÆL = Dansk Forening for Ældre Lystbåde. Stævnet afholdes 
på Holmen, København i dagene 5.-8. juli, og det er absolut et besøg værd at opleve de mange pragtfulde ældre fartø
jer. Se også: www.defaele.dk. 

Under klargøringen 2007 er 'ØVEBALLEN' gjort præsentabel, bl.a. er toppen af masten blevet fornyet, efter at der var 
konstateret råd. 

Stævnet foregår i samarbejde med Bådlauget Halvtolv, der holder til på Kanonbådsvej (nord for Kanonbådshallen) og 
over for Carls Bastion eller 'Den blå Karamel' (på Christiania-sprog). 

Sejlere skal gennem Frederiksholmbroen, der betjenes af frivillige fra Halvtolv (telf.: 2927 0512). Se også: 
www.baadlauget-halvtolv. dk 
Når 'ØVEBALLEN' skal deltage, er det bl.a. fordi den er registreret som medlem af DFÆL, med følgende data: 

Bådnavn Type Sejlmk. Konstruktør Byggested Byggeår Loa. Br. Ejer Hjemsted 

Øveballen Kragejolle SS1 Nord bjærg 
K.Thomsen, 

Kalundborg 
1937 6.93 2.44 

Sejlerskolen 

Sundby 

Sejlforening 

Øveballen (SS1) blev bygget som skolebåd til SSF i 1937, og er i år dermed 70 år. 

Men spørgsmålet melder sig hurtigt: er det kun 'ØVEBALLEN', der skal fejres, eller er det også SSF's Sejlerskole, der 
fylder 70 år? 
Svaret på det spørgsmål har ført til et mindre studie i gamle analer. SSF's klubblad - viser det sig - fylder også rundt i 
2007: det er nemlig 65 år, siden det først udkom i 1942. Her leder man derfor forgæves. 
Til alt held er klubbens gamle protokoller bevaret helt tilbage til 1923. Derfor kan følgende genfortælles: 
På den ordinære generalforsamling 27. okt. 1936 forelå fra hr. E Holm 3 forslag til behandling. Her gengives forslag 1: Anskaffelse 
af en Øvelsesbåd evt. en Drage. Forslaget resulterede i, at man nedsatte et udvalg bestående afdherrer Poul Larsen (51 stemmer), 
Helmuth Sørensen (41 stemmer) og E. Holm (25 stemmer). Til dette udvalg blev det overdraget, at oprette og forestå et Fond til 
indkøb af en øvelsesbåd. Angående bådtypen herskede der almindelig enighed om, at en kragejolle var at foretrække. 

Fra bestyrelsesmøde 11. jan. 1937 refereres: angående øvelsesbåden var der kommet flere tegninger; der kom en større debat desan
gående. Bestyrelsen blev enige om, at afholde en generalforsamling, hvor spørgsmålet kunne blive forelagt medlemmerne, som skul
le tage stilling dertil. 
26. jan er udvalget indkaldt til møde, for at få bestemt bådtypen, samt aftale ekstraordinær generalforsamling; der blev flertal for 
en kragejolle med gaffelrig, og at afholde Eo. Gf. i Ungdomshjemmet i Geislersgade d. 9. febr. Her skulle sagen forelægges medlem
merne, så der kunne tages en beslutning desangående. 

På den Eo. Gf. var der 2 punkter på dagsordenen: 1) Øvelsesbåden og 2) Standeren (i parantes havde Randers Sejlklub protesteret 
over den nys indførte stander, og en ny måtte derfor udformes = den vi kender i dag). 
Medlemmerne blev orienteret om arbejdet i udvalg og bestyrelse. Udvalgsformanden berettede nu, at festerne havde givet så meget 
i overskud til bådfonden, at udvalget mente tiden var inde til at drøfte hvilken bådtye, der skulle anvendes. Flere medlemmer ønske
de en spidsgatter, men udvalg og bestyrelse var blevet enige om en kragejolle med gaffelrig, da der kunne være 8 mand med - 'og 
give arbejde til alle under sejladsen 7 
En sådan båd ville koste kr. 1.800 at bygge. Flere havde ordet og en større debat kom igang. Staalhagen ønskede en spidsgatter, men 
Sørensen oplyste, at den ville koste kr. 3.400, og det mente udvalget var for dyrt. Sagen gik til afstemning, som faldt sådan ud: 51 
stemmer for kragejolle, 14 stemmer for spidsgatter, og endelig 2 blanke stemmer. 
Allerede på bestyrelsesmødet d. 24. febr. oplyste formanden (H. Tlwmsen), at han havde skrevet til bådebygger K. Thomsen i Ka
lundborg om bygning af båden, da han var den lavestbydende til kr. 1.600, så kontrakten kunne blive skrevet snarest. 

Nu sker der så noget afgørende: på bestyrelsesmødet 16. marts 1937 oplyser formanden dels, at kontrakt med både
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byggeren var i orden og båden bliver afleveret en af de første dage i maj, så båddåben kan blive den dag vi har Stan
derhejsning, dels oplyses, at han havde henvendt sig i Sejlklubben Sundet angående reglement og love for eleverne til 
båden; han havde fået nogle eksemplarer, som bestyrelsen kunne godkende og lade trykke, så hver elev kunne få et. 
På mødet d. 12. april fremlagde formanden forslag til Optagelsesblanketter til øvelsesbåden, som de elever, der ønsker 
at deltage i øvelsesbåden skal udfylde. Vedtaget. 

På forårets Gf. d. 16. april 1937 blev Sejlerskolen herefter iværksat ved valg af Sejladschef (idag kaldet Skolechef). Det 
blev hr. Jukomsen, samt valg af 6 lærere til øvelsesbåden: 
H. Dørge, H. Hansen, Th. Hansen, P. Christensen, E. Nielsen og Poul Larsen. 

Tilslutningen viste sig glædelig stor: ca 40 med start d. 20. so^ 
okt 1937. Af forskellige grunde blev det besluttet, ikke at afholde tovværkskursus det år. 

I febr. '38 vedtages det så, ved opslag at opfordre eleverne til assistance ved klargøringen af øvelsesbåden i april. 

På Gf. 19. april '38 vælges Poul Larsen som ny Sejladschef, og som lærere: H. Dørge, H. Hansen, C. Sørensen, Th. Spar
re, Poul Larsen og O. Pedersen. Disse blev d. 12. maj '38 samlet med bestyrelse og elever og formanden holdt en lille 
tale, hvori han berørte hensigten med oplæring i sejlsporten; mindede både elever og lærere om ansvar og pligter un
der øvelserne, som blev fastlagt til begyndelse d. 16. maj. 

Som afslutning på denne lille historie blot dette: i efteråret s. å. er man optaget af at udforme en Håndbog med forord 
af borgmester P. Hedebol (en god mand for SSF). Styrmand Bendtsen skitserede i store træk, hvad der var ønskelig at 
få med af navigation og internationale søvejsregler, samt udstyrelsen af bogen, annoncerne m.m. [mon der findes ek
semplarer af denne Håndbog, udgivet i 1939, hos gamle medlemmer?]. 
I december foreligger en skrivelse fra Statens Skibstilsyn, der meddeler, at papirerne vedr. øvelsesbåden nu er i orden 
og kan afhentes. Det går dog åbenbart ikke helt så godt i starten: i 1939 indsætter bestyrelsen et tilsyn med øvelsessej-
ladserne. 

På best.møde d. 21. april blev spørgsmålet om øvelsessej-
ladsen indgående behandlet. Formanden redegjorde, 
hvorledes forholdene var i SS Sundet gennem oplæsning 
og forevisning af Sundets reglement og vejledning for 
elever og øvelsesfartøj, og da de var affattet således, at 
ganske ubetydelige ændringer var nødvendige, og da vi 
fra SS Sundet havde skriftlig tilladelse til at lade eftertryk
ke eksemplarerne, blev dette vedtaget. Da der fra både
bygger Thomsen forelå brev om, at øvelsesbåden kun 
manglede rundholter og maling, for at være helt færdig til 
aflevering, enedes bestyrelsen om at tilskrive bådebygge
ren om evt. at lade fartøjet tage på slæb af en paketbåd 
hertil, dels for at spare penge, men ikke mindst for at skå
ne sejlene, således at foreningen til stander hejsningen 
kunne møde frem med fine og rene sejl. 
Hermed var ØVEBALLEN's første sæson igang. Den blev 
oplagt allerede d. 15. september, og såvel Sejladschef som 
de 6 lærere blev indbudt til at deltage i årets afriggergilde. 

På best.møde d. 8. okt. 1937 var indbudt en gæst: styr
mand Bendtsen, i anledning af det påtænkte navigations-
kursus. Denne redegjorde for, hvorledes han havde tænkt 
sig kurset ledet over ca. 20 timer, og efter at have besvaret 
spørgsmål, bla om honorar (2 kr i timen), blev det vedta
get, at tilsende medlemmerne indbydelse desangående. 

Så ka' hun vel klare 70 år mere... 
Øveballen blir' 70 i år og har fået malet dækket i en ny farve af Karin. 
Ras & Bjarne har renoveret cockpitkarmen og imprægneret den su
spekte bjælkevager. William & Svend Erik har skaret en ny top på 
masten. Den gamle var angrebet af råd. Sejlerskolens elever har va
sket, slebet & malet efter alle kunstens regler, så den gamle dame kan 
se ordentlig ud når hun skal vises frem på DFÆLs sommerstævne på 
Holmen den 5. - 8. juli. 

For at være helt sikker på, hvornår SSF's Sejlerskole startede, er den første protokol, der rækker fra 1923 - 1936 inkl. 
blevet gennemgået, og her viser det sig, at der tidligere har været tilløb til en sejlerskole, som jo var et kendt begreb fra 
en række sejlklubber, der er ældre end SSF, først og fremmest KAS Københavns Amatør Sejlklub (stiftet 1891), ØSF 
Øresundssejlklubben FREM (stiftet 1897) og SS Sejlklubben Sundet (stiftet 1901). 
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Det er skolerne herfra, der har dannet mønster i hele DK, og som nævnt oven for er Sundets organisering blevet kopie
ret i SSF. 
Allerede i 1931 er der forslag om at bruge båden 'Rødspætten', der ligger sunket, og se at få noget ud af den [MORA 
om igen?]. 8. sept/31 anbefaler bestyrelsen at rigge 'Rødspætten' til med sejl og andre grejer til brug som øvelsesbåd. 
Forslaget kommer på Gf. d. 18. okt'31 og det vedtages efter nogen diskussion. I tillæg hertil vedtages, at citat: dem som 
ønskede det, kunne give et bidrag til at dække omkostningerne. Men 20. febr.'32 er det gjort op, at det vil koste ca. kr 300 at 
bringe båden i orden, hvorfor man foreslår, at afholde 2 serier Amerikansk lotteri til finansieringen, og som gevinst 
udsætte en model af en 6 m2, som Axel Pedersen vil skænke Foreningen. Hele sagen bliver dog udsat til senere beslut-
ning. 
I august '33 besluttes at iværksætte et tovværkskursus, med Wiinholdt som leder. Afholdes én gang ugentligt i klubhu
set. Også et navigationskursus bliver igangsat, idet det d. 26. marts'34 er anført, at den navnkundige navigationslærer 
TH. Funder havde ønsket at overvære den sidste navigationstime. Han blev selvfølgelig indbudt af bestyrelsen. I au
gust samme år er anført, at formanden bagermester P. Jensen påtog sig at finde lærere til såvel navigations-, tov
værks- som motorkurser, der påtænkes afviklet i vinterens løb. Tidligere sejladschef Jokumsen påtager sig tovværks-
kurset, Bloch tager motorkurset. 
Til navigationskurset skal først findes 20 elever, der hver afkræves kr. 20 for deltagelse. Opslag herom sættes op. 

En anden mulighed for en tidligere start af SSF's Sejlerskole kunne have været et samarbejde med bådejere, der stillede 
fartøj til rådighed - således som det har været brugt i mange sejlklubber, men noget sådant er der ikke fundet tegn på i 
protokollen. 

Skolechefer gennem 70 år: 
Da SSF- Bladet er udkommet siden 1942 og da alle protokoller er bevaret, er det enkelt at finde alle SSF's skoleche
fer, således: 
1937 -1938 Jukomsen 
1938 -1940 Poul Larsen (gast på Nordkaperens 1. jordomsejling) 
1940 - april'43 H. Hansen 
april'43 - april'49 Sv. Aage Larsen 
april'49 - marts'51 Alfred Jørgensen 
marts'51 - april'54 Harald Hansen 
april'54 - maj'57 Robert Frisch 
maj'57 - dec'58 V. Lindemann 
dec'58 - maj'60 Duran Højlind 
maj '60 - maj '62 Orla H. Pedersen 
maj'62 - april'67 Arndt Adrian 
april'67 - marts'70 Poul Elgård Nielsen 
marts'70 - marts'73 Viggo Keller 
marts'73 - marts'74 Ivan Frich 
marts'74 - marts'83 Bent J Petersen (byggede MORA 1974/75) 
april'83 - maj'89 Bjarne A Larsen 
maj'89 - maj'90 Kent W. Nielsen 
maj '90 - maj '92 Jørn Hansen 
maj '92 - maj '93 Johnny Pileborg 
maj'93 - maj'99 Kent W Nielsen 
maj'99 - maj'02 Claus Villadsen 

maj'02 - Ulla W Helium 

Sejlerskolen 2007: 
Sejlerskolen har i år 65 elever, og er dermed blevet en meget betydelig afdeling i SSF. 
Eleverne fordeler sig således: 

'BOLLEN' *) 3 aftener å 6 = 18 

'ØVEBALLEN' 3 aftener å 5 = 15 

TYVEKNÆGTEN ' 4 aftener å 4 = 16 

'BANDITTEN' 4 aftener å 4 = 16 

lait: 65 elever 

k) Det er ikke mange sejlklubber i DK, der tilbyder undervisning i motorbådssejlads, med tilhørende motorkursus, 
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Svend Erik Sokkelund 

men det blev startet helt naturligt i 1996, da motor-
bådsfolk i SSF mente sig forfordelt. 

En vigtig årsag til den store interesse for SSF's Sejler
skole, er dels dens gode renomé, dels det forhold, at 
sejladsen er gratis, når først man har meldt sig ind i 
klubben. Klubben sørger desuden for vinterens navi-
gations-undervisning, så det fulde Duelighedsbevis 
kan erhverves. 
Undervisning i navigation koster dog ca. kr. 1.000 for 
en sæson til materialer, søkort og bøger mv. - og til 
honorar til underviser. 

Sejlerskolen er blevet så stor, at der var behov for at 
aflaste skolechefen. Derfor er der i år indført en 
'bådsmand's-ordning for hver skolebåd. Bådsman
den har ansvaret for, at båden er i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand gennem sæsonen, og det fungerer 
(også) fint. 

sekretæren 

Den 70 årige var usædvanlig utæt ved søsætningen efter det tørre forår, 
skolechef Ulla Helium arbejder hårdt for at holde hende flydende. 
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Sejlerskolens Spækhuggere 
Sejlerskolen er som beskrevet andetsteds startet i 1937, da man fik bygget „Øveballen" til formålet. Men 
halvdelen af eleverne sejler Spækhugger. 

Spækhuggerne blev 'skabt' af Peter Bruun (som 22-årig) i 1968 - samme år som faderen arkitekt Peer 
Bruun havde meget stor succes med den lille 

Flipper Scow 4,10 x 1,32 x 0,80 70 kg 10,3 m2 

Spækhugger 7,44x2,33x1,45 2.500 kg (1.500) 35 m2 

Spækhuggeren viste meget gode (letvejrs-)egenskaber på Sjælland Rundt, og den blev hurtigt den stør
ste klasse (efter at Folkebådene havde domineret i årevis). 
For at give et indtryk af denne bådtypes popularitet og anvendelse, kommer her lidt om udviklingen i 
Sjælland Rundt for Spækhuggere: 

1977 1981 1983 1984 1986 1988 1989 1990 2000 2006 

Tilmeldte: 92 80 77 74 72 66 61 54 16 7 

Gennemfører: ? 65 49 12 61 ? 49 30 13 3+) 

+) Note: det blev meget let vejr, så antallet af fuldførende både blev kun 44 af 151 tilmeldte 

1984 var storm-vejret årsag til det store frafald. Citat: Uden sammenligning den mest dramatiske sejlads i 
Sjælland Rundts historie. Den blev de rasende rekorders sejlads: rekord i omsejlingstid, i deltagerantal, i vindstyr
ke og i udgåede både. 1.486 udgik, 2 sank, mindst 6 strandede (herunder en Spækhugger, sekr.), og flere både havde 
mand over bord. Talløse master brækkede og sejl flængede. 471 fuldførte, [hentet fra: Sjælland Rundt 1947 -
1996, udgivet af HAS i anledning af Sj. R/s 50-årsjubilæum]. 
12 Spækhuggere gennemførte - heraf kun 5 både 'normalt'. Vinder blev en SSF-båd: RIMFAXE v/ M 
Hauschultz (den røde Spækhugger på Midterbroen). 
Vindertid (sejltid) 40:27 (fantastisk!!!!!!); mellem nr. 1 og 5 var der knap 5 timer; men mellem nr. 5 og nr. 
6 var der 16 timer !!!!, dvs de sidste 7, der gennemførte, havde søgt læ for stormen. Alle 12 fik præmie, 
dvs man fik præmie for bare at fuldføre!!! Af de sidste 7 skulle 6 'bare hjem' - og fik så præmie for lige 
at runde sejlads-kontoret og aflevere sit sejlads-nummer. Én båd sejlede herefter hjem til FREM i Svane
møllen (stærkt!!). Thomas deltog det år som skipper i Spækhugger D 139 'SUSET' af Hvidovre (HvSS's 
skolebåd). Vi lagde os for anker i læ af Viemose-skoven nord for Kalvehave kl 18:45, efter at HAS over 
radioen kl 18:00 havde udsendt opfordring til at søge havn. Vi hvilede ud hele natten, og sejlede søndag 
hjem til Hvidovre (skulle på arbejde mandag). Vel ankommet til hjemhavnen i Hvidovre kl 15:45, duk
kede først skolechefen og hurtigt herefter flere bestyrelsesmedlemmer op, for ved selvsyn at tage 
'skaderne' i øjesyn. 

Det var lidt underligt og uforståeligt, at de næremst skuffede forsvandt ind ad molen, da hverken båd 
eller bemanding havde lidt overlast! 
Et meget stort problem det år, var de manglende tilbagemeldinger om bådene, medens stormen rasede. 
Løbsledelsen opgav at registrere bådene ved passage af meldepunkter, og dermed kunne familier i land, 
intet få oplyst om passager (tidspunkt) og dermed, hvor båden kunne tænkes at befinde sig i det hårde 
vejr. VHF-udstyr var ikke obligatorisk om bord - og de større både, der havde VHF blev ikke mobilise
ret til at afgive meldinger. I dag har mobiltelefonen løst problemet på en god og sikker måde, da den er 
blevet hver mands eje. 

'Tyveknægten' deltog også i den stormfulde sejlads i 1984, med nuværende instruktør Kent W Nielsen 
som skipper. De udgik også. Her er Kent's beretning om den stormfulde sejlads: „Efter passage af Agersø 
Sund blev spileren revet i stykker af den pludseligt opkommende storm. Problemerne skyldtes især, at den blev 
hængende som en ballon på ca. 10 m2, 2/3 oppe på forstaget, uden at kunne hales ned. Kort efter flængedes også 

12 



storsejlet, men det kunne hales ned uden problemer. Derfor var der kun én mulig kurs for 'Tyveknægten': 
med vinden, for 10 m2 laset spiler. Efter passage af Storstrømsbroen, skulle båden over Skippergrunden og gennem 
Bøgestrømmen, men det lod sig ikke gøre: 
de fortsatte mod Stubbekøbing - stadig for vinden. 
Kent havde tidligere sejlende besøgt Stubbekøbing, og huskede, at der udenfor havnen (på østsiden) stod en række 
pæle, hvor der ville være (rimeligt) læ for stormen, hvis man hurtigt skar op, og fik fat i en pæl. 
Som tænkt så handlet! 
Da de var kommet ind på molen, og herfra fulgte den hoppende båd, kom Leif Gulbæk og Anja Elsing forbi. De var 
også udgået i Stubbekøbing. Anja var/er en lille, men frisk pige, som sagde: Jeg kan se på det her, at det er mig, der 
skal op i riggen og skære spileren fri. Hun blev derefter hejst op i det sidste brugbare fald, og klarede problemerne. 
Med til historien hører også, at første gang storsejlet igen blev sat, efter båden var kommet tilbage til SSF (for mo
tor) - røg storsejlsfaldet. Tænk, hvad der kunne være sket, hvis det var hændt næstsidste gang, det blev brugt. 
'Tyveknægten'forblev i Stubbekøbing en uge, og blev den efterføgende weekend sejlet hjem til SSF" 

Kun 3 ud af 47 Folkebåde fuldførte. Vinder blev 'Snow Goose' som sejlede for fokken alene fra Stigsnæs 
til Helsingør og klarede turen uden at søge havn. 

Marsvin 
(1977) 

1 familien af 'hvaler' fra familien Bruun hører også (i størrelsesorden): 

6,80x2,55x1,40 1.200 kg (550) ? 

Grinde 
(1974) 

8,20x3,12x1,70 3.500 kg (1.600) 45 m^ 

Kaskelot 
(1972) 

10,30x3,27x1,75 5.800 kg ( ? ) 65 m2 

Thomas har sejlet en del i Spækhugger - bla. som gast SjR 1982 og SjR 1983. 
11982 lånte han D 139 'SUSET' og sejlede på sommertur; først til Bornholm (hvor familien (25 personer) 
havde lejet en spejderhytte); herefter fortsattes gennem Blekinge-skærgården til Kalmar (3 om bord -
heraf min søn på 15 år). 

11983 låntes båden igen for 3 uger, og med veninde + hendes 9-årige søn, sejlede vi igen østover. Endte 
efter bare 6 dages sejlads på nordspidsen af Oland, i den dejlige Grankullaviken, og fortsatte derfor til 
Gotland (Visby). 

Her opmåltes hjemdistancen, og det viste sig, at der var lige langt hjem, uanset om vi fortsatte - eller 
vendte om. Så det gjorde vi: fortsatte gennem Gota-kanalen + Gota-ålven forbi Goteborg. Vi havde dog 
lidt travlt den sidste søndag, 

for dagen før blæste vi inde i Torekov. Vi nåede dog broernes åbningstid kl 19:00. Dengang arrangere
des på søndage flotille-sejlads gennem Københavns Havn sydover gennem broerne og Slusen - til 
Hvidovre og de andre klubber i Køge Bugt. 

11979 sluttede 'Eventyret' om mange nye både til årets SjR, da oliesheikerne lukkede for olie-hanerne. 

D 139 'SUSET' var blevet købt i foråret 1974 til Hvidovre Sejlklub Suset. 
Thomas gik på Sejlerskole her i 1975.1. år foregik det i en B31 (private både indgik i Sejlerskolen). Un
der klargøring foråret 1976 blev 'SUSET"s aptering gjort færdig bla. limedes kork på indersiden af skro
get. 
2. års-sejladsen kunne gennemføres på Spækhuggeren - inkl. prøven. 

'Tyveknægten' D 175 blev indkøbt af SSF Nytår 1975 (baseret på indtægter fra en én-armet 
'Tyveknægt'). Båden blev leveret på kranvogn fra Kvistgård (Helsingør), hvor Flipper Scow lå. Skole-
chef på det tidspunkt = Bent J Petersen, som i 1974/1975 byggede MORA !!!!!!!!! Som historierne dog 
hænger sammen. 
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Banditten' D 265 har SSF anskaffet som brugt i foråret 2005, fordi Sejlerskolen er en attraktiv en måde at komme ind i 
klubben på, og derfor har stor søgning. Den er bygget i 1976. At det atter blev en Spækhugger tilskrives bådens store 
cockpit, med god plads til 4 elever, at den sejler hurtigt i let vind, og fordi SSF havde gode erfaringer med 
'Tyveknægten'; og så kunne de to sejlbåde prøve lidt intern kapsejlads! 

Men allerede i 1996 blev den (ligeledes) i 1975 indkøbte motorbåd 'BOLLEN' indsat som skolebåd, og der har år for år 
været et stigende antal medlemmer, der erhverver Duelighedsbevis i motorbådssejlads. 

Afslutning: 'De beste stuurlui staan aan wal' - er et nederlandsk ordsprog, der kan oversættes således: 'De klogeste 
sejlere står altid på havnen og giver deres besyv med' - eller: 'Bedrevidenskaben triumferer altid'. 
Deltagelse i SSF's Sejlerskole gør det ord til skamme: du lærer at sejle sikkert og at håndtere grejet på korrekt måde -
under alle de forhold, der opleves gennem 2 sæsoner. Det er et stærkt tilbud! 

sekretæren 

Banditten 



S SF aktiviteter i temaugen for 

Søulke og Landkrabber 
i Det Maritime Ungdomshus 

Mandag den 25/6 Start kl. 10.00 slut kl. 20.00 

Sejltur Bollen kl. 11.00 og kl. 14.00 
(Mogens Fuglsang og Erling Jørgensen) 

Fortælleværksted kl. 12.00 til 13.00 og kl. 15.00 til 16.00 
(Mogens "Havnekradser" og Per Bruhn) 

Velkomsttale kl. 17.00 

Kanonsalut kl. 17.30 

Tirsdag den 26/6 Start kl. 10.00 slut kl. 20.00 

Sejltur Bollen kl. 11.00 og kl. 14.00 
(Ib Petersen og matros) 

Fortælleværksted kl. 12.00 til 13.00 og kl. 15.00 til 16.00 
(Mogens "Havnekradser" og Per Bruhn) 

Onsdag den 27/6 Start kl. 10.00 slut kl. 20.00 

Sejltur Bollen kl. 11.00 og kl. 14.00 
(Mogens Fuglsang og Erling Jørgensen) 

Fortælleværksted kl. 12.00 til 13.00 og kl. 15.00 til 16.00 
(Mogens "Havnekradser" og Per Bruhn) 

Torsdag den 28/6 Start kl. 10.00 slut kl. 20.00 

Sejltur Bollen kl. 11.00 og kl. 14.00 
(Ib Petersen og matros) 

Fortælleværksted kl. 12.00 til 13.00 og kl. 15.00 til 16.00 
(Mogens "Havnekradser" og Per Bruhn) 

Fredag den 29/6 Start kl. 10.00 slut kl. 16.00 

Sejltur Bollen kl. 11.00 og kl. 14.00 
(Mogens Fuglsang og Erling Jørgensen) 

Fortælleværksted kl. 12.00 til 13.00 og kl. 15.00 til 16.00 
(Mogens "Havnekradser" og Per Bruhn) 
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Brandbæltet bag skurene på ndr. plads 

Mandag den 21. maj havde vi kontrolbesøg fra Hovedbrandstationen i København. 

En Brandinspektør og en vicebrandinspektør besigtigede brandbæltet, og var tilfredse med den oprydning medlem
merne, vor Pladsmand og Arne Olsen har udført. 

Der var et par småting vi skal klare inden brandbæltet er godkendt: 
Vi skal fjerne gamle træstubbe og nogle træer og buske. 
To træer har rødder i haveforeningen og vokser ind i brandbæltet, og de skal fjernes af haveejerne. 
Der må ikke hænge plastdunke til vinter-rig på bagsiden af skurene, (de kan evt. bindes fast ved bukke/ 

stativer). 
Gasflasker må ikke være tilsluttet i brandbæltet: de skal være tilsluttet foran skuret, evt. i aflåst trådbur. 
Medlemmer, som har gasflaske(r) i skurene kan rekvirere skilt hos Pladsmanden. 
Vi skal etablere en dør med stalddørsgreb i de to værksteder mellem skurene, samt opsætte skilte Branddør/ 

Brand vej. 

Hvis der kommer et brandeftersyn senere, vil det ikke blive varslet. 

Hele denne sag ærgrer mange medlemmer, som havde et "bagskur", men Brandvæsenets krav er til vort eget bedste, 
så der hurtigt og effektivt kan gribes ind ved brand. 

Ib Petersen 

Codan kaskoforsikring 

Det har desværre vist sig umuligt at få Codan til at oplyse, hvor og hvordan det fremgår af policen, at SSF medlem
mer får ekstra 5 % rabat for vor vagtordning samt standardrabat for tyverialarm og/ eller for bestået nautisk eksamen 
(Duelighedsbevis mv.) 

Medlemmerne opfordres derfor til selv at rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Codan, hvis der er tvivl om 
rabatterne ydes. 

Ib Petersen 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. marts 2007 

Referat af bestyrelsesmødet mandag 
den 28.05. 2007 kl. 13.00 (2. Pinsedag) 

Afbud fra Mogens. Gæst: kasserer Jør
gen Rindal. 

Dagens møde var fremrykket en dag, 
for at flest muligt kunne være til stede. 
Mødet blev afviklet som et TEMA-
møde, hvorfor der kun i begrænset om
fang refereres fra det. 
Kassereren gennemgik budget og for
brug pr. d. 25. maj, og udtrykte tilfreds
hed hermed. Stort set alle har indbetalt 
det ekstra kontingent, hvorfor budget
posterne Kontingent (indtægt) og Havn 
& Plads (udgift) begge er reguleret op 
med kr. 300.000. Opgørelsen var forsy
net med et par noter, der blev gennem
gået, forklaret og kommenteret af ud
valgene. Formanden udtrykte i tillæg 
hertil stor tilfredshed med 'Rigets til
stand': god økonomi, god pladsmand, 
aldrig før så mange både i havnen (der 
nu er fyldt helt op), mange nye med
lemmer (især via Sejlerskolen), skurene 
godt i gang, 'flyvere' har fået gul mær
kat, kort sagt, styr på al ting. 

Punkt 1. Protokol: 
Skolebådene har, - efter forhandling 
med ejeren, fået 'Frikort' til kortvarigt 
anløb af Flakfortet 

Punkt 2. Beretning: 
Der er lagt asfalt på jordvejen syd for 
SSF (var ikke passabel ved overborg
mesterens besøg). Sponsorudvalget er 
startet d. 14. maj. Deltagere: Jens Green 
Jensen, Michael Menzel og Erling Eke-
gren. Bestyrelsen har nedsat et Forpagt
ningskontrakt-udvalg bestående af 
næstformand Flemming von Wowern 
og sekretær J. Thomas Jensen. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Der er opstået en sandtunge / sand
banke i sejlrenden, midtvejs på sydsi
den. Driftchef Jesper Schrøder fra ISS 

Strandparken er kontaktet for at få fjer
net 'Strandparkens sand'. 

Punkt 4. Klubhus: 
intet 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
intet 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
intet 
Punkt 7. Ungdom og joller: 
intet 

Punkt 8. Kapsejlads: 
intet 
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Aftalt at Flemming hjælper Kim med 
motorbådsløb til Familiesejladsen, da 
Ib må melde afbud. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul mindede om, at materiale, der 
ønskes trykt i juli/august-nummeret af 
bladet, skal foreligge elektronisk, for at 
komme med. Frist: sidste mandag i ju
ni. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Hanne spurgte hvornår redningsstiger-
ne kunne forventes opsat? Da havne
sjakket holder sommerferie, ville Flem
ming aftale nærmere herom med Kim 
(pladsmand), idet Kim P. kunne oplyse, 
at alle nødvendige materialer var til 
stede. 
Ib understregede, at hvis forslag ønskes 
behandlet på et bestyrelsesmøde, skal 
forslagsstilleren være til stede. Andet 
er tidsspilde. 
Mødet sluttede kl. 15:49 
Næste ordinære møde afholdes d. 25. 
juni 2007, kl 1830. 

NB: der er ikke møde i juli. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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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 

EFTRERLYSNING 

Et stk. digital kamera af mærket Fuji er blevet fjernet 
fra Fritidshuset natten til d. 27. maj i tidsrummet mel
lem kl. 01-07. 
Vi kunne rigtig godt tænke os at få kameraet tilbage. 

Kan dette ikke lade sig gøre, kan manuel, trefod, Cd-
rom samt usb stik afhentes på plads 324. 

Med venlig hilsen 
A 1054 Michael Fraenkel. 

Følgende billeder ville være trykt her i bladet, hvis jeg 
havde haft mit kamera. 

Michael Skæg får overrakt 1 præmien. 

Marianne (Varanen) Får overrakt 1 flaske snaps. 

Festlig Pinse frokost ved skurene. 

Sejlerskolen 

Så er vi godt i gang med sejladser
ne i sæsonen 2007. Alle bådene er 
kommet i vandet og sejler til stor 
fornøjelse for elever og instruktø
rer. 
En stor tak til alle instruktører og 
alle de elever der har været med til 
at gøre bådene i fin stand, så sejler
skolens både igen kan præsentere 
sig pænt og nydeligt. 

Øveballen har fået en ordentlig 
omgang. Øveballen er en ældre 
dame på kun 70 år og der skal skif
tes lidt her og der for at holde hen
de i den pæne stand hun er. Også 
makeupen skal i år være særlig fin, 
hun skal nemlig deltage i sejlads 
sammen med mange andre ældre 
både. men efter vinterens behand
ling og hvile er Øveballen frisk til 
at klare hele sæsonen med de ud
fordringer der kommer. 

Og så lige et lille hjertesuk, husk 
nu at meddele når i holder ferie 
eller har fravær af anden grund, 
så vi andre ikke skal vente forgæ
ves—vi kan bruge tiden til at sejle 
i stedet for at vente. 

Hold øje med aktivitetslisten, som 
er i glasskabet ved bådene. 
Vi starter med familieturen den 17. 
juni, derefter dagturen den 24. ju
ni, weekendturen den 11.-12. au
gust og endelig øvelsen med red-
ningsflåden 19. august. 

God ferie 
sejlerhilsen Ulla 

Visit på kajen 
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Aktiviteter i SSF i 2007 
17. juni Familiesejlads 
23. juni Sankt Hans aften med bål 

2.-7. juli Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm 
18.-19. august Old-Boys 

27. oktober Havnerundfart 
28. oktober Generalforsamling 
8. december Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-se j lforening.dk 

Hejsa!! 

Jeg har fået mig en ny GPS navigator, så jeg sælger mit gamle 
navigationssystem, som jeg på et tidspunkt har haft i bilen. — 
kan også benyttes på motorcykel. 
Fremstår som ny, dog med en lille skade / bule på den ene side 

Lidt fakta: 
- kortpakke for hele verden følger med. 
- markedets største display, hele 360 grader visning 
- passer til både bil og MC 
- meget enkel at bruge 
- farve: blå 
- sælges med "World Wide" netadapter. 

Pris 300,- Først til mølle -
Se foto til venstre. 
Ha' en fortsat god dag. 

Mvh. Mette 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Tonny Alberts 
Langelandsvej 12, 4.th. 2000 F 
Mikkel Jes Breiting 
Wittenberggade 18, 3.th. 2300 S 
Henrik Esbensen 
Aske Møllers Have 11,4.tv 2000 F 
Per Jensen 
Ambra Alle 1. 2770 Kastrup 
Sanne Jensen 
Cedergangen 22. 2300 S 
John Mogensen 
Rapsmarken 8. 4140 Borup 
Ole Steen Schmidt 
Øresund Parkvej 9,1. tv. 2300 S 
Jacob Juel Sørensen 
Gunløgsgade 39, 4. tv. 2300 S 
Robin Sørensen 
Tyrolsgade 10,1. 2300 S 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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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 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

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@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmeside www.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

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

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

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 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Rettelse 
I sidste nummer af bladet, i artik
len om pinsemorgen, stod der bl.a.: 

"Men Olsens 2 kanoner" 

Olsen har naturligvis ikke 2 kano
ner, han har ligesom andre kun én, 
og det er en lille en. 

Efter at have stået skoleret foran 
Mogens Pedersen (med den store 
kanon) og fået læst og påskrevet i 
meget lang tid, retter jeg hermed 
den beklagelige fejl og viser begge 
de herrers kanoner. 

Arne Olsens Mogens Pedersens 
pc 

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

Kapsejladschef: 
Mogens Fuglsang 32 58 09 16 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99 

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

På hvilke side af dette sømærke vil 
du sejle? 

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

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 
Mette Byriel Mette_by@Hotmail.com 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Forsidebilledet: 
På ferieturen i år mødte vi dette 
prægtige sejlskib komme imod os i 
Storebælt ud for Lohals på Lange
land. 

Bagsidebilledet: 
Det samme skib efter at det havde 
passeret os, på vej mod syd på en 
af de få dage det var rigtigt godt 
vejr. 

pc 

2 



"Loup de Mer" 
L'Ardoise - France. 
24 maj 2007 

Rejsebrev nr. 12 
Af. Hans Guldager og Else Thuring 

Slut på Ønskesejladsen 

Vi lidt ældre Sundby medlemmer hu
sker vel nok den berømte Finske forfat
ter Goran Schildts bog "Ønskerejsen", 
skrevet allerede i 1948, som beskriver 
hans eventyrlige sejlads fra den Finske 
skærgård og til Middelhavet gennem 
det europæiske flod og kanalsystem. 
Vi føler, at vi også har været på vor øn
skerejse, derfor vil vi på hjemturen 
sejle i hans slipstrøm på Rohne og Sao-
ne floden og prøve om vi 59 år efter 
kan opleve en smagsprøve på den sej
lads, han foretog sammen med sin ko
ne i "Dapne", en 9 meter lang ketchrig-
get sejlbåd med en dybgang på 1,55 og 
en motor på hele 24 traktorlin fyrede 
hestekræfter, bygget i den Brasilianske 
træsort peroba i 1936. 

"Loup de Mer" har stort set de samme mål med 
fuld last af diesel - vand og alle de krukker og 
flasker en kvinde medfører når hun skal være 
væk i mere en 1 dag. 
Men så hører ligheden også op. "Loup de Mer" 
er en ketchrigget motorsejler med tryk på mo
tor, seje 43 diesel heste der bliver hjulpet af en 
turbolader. 

"Resume"(fra de 11 tidligere artikler) 
Vi sejlede fra SSF i maj 2002 med det faste mål 
for øje, at besejle den 240 km. lange "Kanal du 
Medi" hvis højeste punkt er 190 meter over ha
vet. Kanalen, der forbinder Middelhavet med 
Biscayen langs foden af Pyrenæerne, blev efter 
nogen besvær med at skaffe vand til de højeste 

punkter, færdigbygget i 1681. 
For "Loup de Mer" og os blev det til en sejlads 
gennem Tyskland - Holland - Belgien til Paris 
og derfra mod Middelhavet på over 3000 Km. 
Godt trætte og snart oktober anløb vi den lille 
skønt beliggende havn L'Ardoise i Provence, 
godt 75 Km. fra Middelhavet, hvor vi sagde til 
hinanden, her kunne vi godt tænke os at blive 
indtil videre.. 
Efter lidt forhandling, fremvisning af Sundby 
Sejlforenings internationale medlemskort plus 
diverse akkreditiver og overrækkelse af SSF og 
Havsejlerstanderen blev vi på ægte fransk kys-
semaner indlemmet i havnens faste stok, med 
ret til at blive foreløbig for et år. Der var såle
des skabt en særdeles attraktiv basehavn for 
videre sejladser. 

o 

Aret efter nåede vi "Kanal du Medi", som be
sejrede os ved kun at lade os komme godt 50 
km op af kanalen, forbi Beziers med de 7 trap
pesluser så slap vandet op. "Loup de Mer" stik
ker 1.5 m. og der var fra Voies navigable de 
France (kanalselskabet) lovet at der mindst ville 
være 1.80 m vand., det var der også, men det 
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var på midten, så når 2 både møder hinanden 
vil den dybest stikkende uhjælpelig sidde fast, 
dertil kom problemerne med at komme i land 
med fortøjninger, her hjalp hverken gangbræd
der eller armgang. 
Så vi stak næsen ned til den franske Middel
havskyst indenskærs og havde nogle dejlige 
måneder inden vi sejlede tilbage til L'Ardoise. 

mmm 

Terningerne er kastet. 
Forberedelserne til hjemturen er nu begyndt, 
"Loup de Mer" har fået en overhaling af alt 
over vandlinien fra motor og tanke til toppen af 
vor lille mast. Det under vandlinien må vente 
til vi kommer hjem for her i vor lille havn er 
der ikke mulighed for ophaling, der er nemlig 
8-10 meter op til digekanten, nærmeste opha-
lersted ligger i Port St. Napolion ca. 75 kilome
ters sejlads. (For resten! Her på EU vandvejene 
regner man i kilometer og ikke i sømil.) 
Alt fra proviant og øl til brændstof skal bæres 
ned til havnen og i forvejen er der 13 km. til 
den nærmeste større handelsby. Til Gengæld 
ligger vi i en Nationalpark med et utroligt fugle 
og fiskeliv. 
Havnen rummer 30 fartøjer af alle nationalite
ter, heraf er der hele 4 danske både med længe
re varende ophold, sproget vi taler kalder vi 
Euro sprake, en mellemting mellem Fransk -
Tysk - Engelsk - Hollandsk og lidt dansk. Skål 
hedder eksempelvis Tingeling, det kan alle sige 
uden at få øllet eller Pernoden galt i halsen. 
Her er også et lille flydende klubhus hvor alt 
kan lade sig gøre med hensyn til afholdelse af 

alle festlige begivenheder. Huset sank godt nok 
med 30 mennesker en juleaften midt i desser
ten, heldigvis ligger der et regiment af ingeni
ørtropper fra Fremmedlegionen i nærheden der 
i løbet af et par dage fik huset til at flyde igen. 

Nu her i slutningen af maj med 34 graders var
me i skyggen har vi bestemt at afsejlingen skal 
finde sted onsdag den 20 juni kl. 900. Det bliver 
en tur på floder og kanaler gennem Europa på 
1.807 km. med 167 sluser inden vi når Liibeck, 
som vi regner med at anløbe i slutningen af au
gust. 

Men hvad med Goran Schildt 
Hans sejlads gennem Europa sluttede ved det 
store indhav Etang de Berre, der har forbindel
se til Middelhavet gennem en bred kanal, han 
skrev følgende. 

Efter omtrent en times sejlads kom vi til det høje 

bjerg, der skiller Etang de Beer fra havet og Mar

seille. Kanalen løber gennem en tunnel, der er næ

sten 8 kilometer laitg og fire gange så bred som tun

nelen i Canal de Bourgogne. Der sås ikke en sjæl 

ved det lille vagthus uden for mundingen af tunne

len, og vi sejlede frejdig videre. 

Jeg sad til rors kun iført badebukser; vi havde ikke 

tændt nogen lygte, og da vi på den varme sommer

dag dukkede ned under jorden var det som at blive 

hensat i en iskold kulsort kælder. Mona, min kone 

påpegede muligheden for at møde et andet skib, mu
ligvis en lægter som vi ikke kunne passerer... 

Vi starter altså der hvor Goran Schildt sluttede 
"Eoup de Mer" anløb for 2 år siden Etang de Beer, 

en dejlig sø med klart rent saltvand og en enkelt 
lystbådehavn, som ikke ville have betaling hvis vi 

kun skulle være der en uge. 

Vi havde hørt rygter om, at den af Goran Schildt 

beskrevne kanal var styrtet sammen, men at der blev 

arbejdet på at rydde den igen. Rygter, og så i det 

franske sejlermiljø, skal tages med et gran salt. 

Vi sejlede derfor en tur over søen til kanalindløbet, 

alt så pænt og tiltalende ud, selv vagthuset var ny

malet. En rusten jernpram lå i indsejlingen til tun

nelen halvt fyldt med store stenblokke og så ud som 

om det var flere år siden den havde været i funktion. 
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Rygtet talte delvis sandt, det var flere år siden der 

var arbejdet på rydningen af tunnelen. Ved fore

spørgsel hos nogle lokale, fortalte de gladelig at hele 

bjerget var styrtet sammen fordi den gamle Greve 

Louis de Beer 1680 - 1750, der i sin tid ejede både 

søen og bjerget var blevet sur fordi de sprængte hans 

gamle jagthytte i luften under tunnelbyggeriet. 

Andre kunne berette at rystelserne fra de store bug

serbåde med op til 3 pramme, der med 12 kilometers 

fart kom sejlende gennem tunnelen var årsagen. 

Den var lukket for evigt, men ikke på grund af bjer

get, derimod på grund af at pramme og lastbåde var 

blevet større og hurtigere og med enorme motorer, 

der gjorde, at de uden problemer kunne sejle ud i 

Middelhavet og ind til Marseille og Toulon, så hvor

for bruge penge og energi på at rydde 8 km. tunnel 

til nogle lystsejlere og andre mindre fartøjer. 

Gøran Schildt beskriver sejlturen fra Aries til Etang 

de Beer. Man kan fra Aries (van Gogh) by, forsætte 
ad Rohne til Port Saint Louis ved Middelhavet gen

nem La Camargue, som den ydre del af deltaget hed

der. Det er en ganske særegen del af Provence man 

møder her, med halvvilde heste og okser, der strejfer 

om i store horter, med myg der svæver som grå sky

er over den sumpede jord. Visse oplysninger fra folk 

der havde været i Port Saint Louis havde fundet ste

det ualmindelig lidt tiltalende, bevirkede at vi be

stemte os for at se lidt mere praktisk på sagen. Vi 

tog altså den prosaiske beslutning, at springe hele 

Rohne deltaet over og i stedet forsætte ad den lille 

sidekanal, der forbinder Aries med Marseille, en 

ældgammel vandvej, bygget af romerne og i brug 

den dag i dag. 

Den med myggene genkendte vi som sorte skyer der 

angreb med en utrolig energi, faktisk fik Hans feber 

efter et angreb, som kun kunne helbredes ved dråber 

af vore dyrebare røde Ålborg. 

Den nævnte sidekanal hedder "Canal d'Aries a Fos" 

er i dag lukket for sejlads, det eneste der er interres-

sant på kanalen er van Goghs berømte sluse og klap

bro, den blev sprængt i luften under 2 verdenskrig, 

så den der står der i dag er en naturtro kopi af male

riet, så kanalen kan kun ses på cykel, til nød en ka

no. 

Alt sejlads foregår i dag på selve Rohne floden helt 

til Port Saint Louis med den sidste sluse inden Mid

delhavet. "Loup de Mer" blev sænket hele 20 cm 

sammen med en stor Turistliner der skulle til Nice. 

Port Saint Louis er i dag en særdeles tiltalende hav

ne og ferieby med en udmærket lystbådehavn og 

med plads på land til millioner af myg og et par tu

sind både. 

Uden for byen og et lille smut ud i Middelhavet og 

ind igen ligger Port Napolion, en anbefalingsvær di 

ny privatdrevet havn med plads til et par tusind 

både i havn og på land. Mange danske både bruger 

stedet som vinterbase for sejladser i Middelhavet. 

Bla. har John og Ingrid fra SSF. brugt stedet som 

vinterbase i flere omgange. 
La Camargue med vilde heste og okser, som jeg vil 

kalde tyre, eksisterer i bedste velgående, de vilde he

ste er blevet halvvilde og bliver til udmærkede bøf

fer, som i supermarkederne koster det samme som 

det bedste oksekød. 

De vilde okser, der ikke bliver spist, får lov til at age

re farlige tyre ved byfester og gadeløb til stor mor

skab for unge mennesker - turister og franske pensi

onister, der er blevet unge igen. 
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Arenaen i Aries, der stammer helt fra Romertiden, 

bZrøer stadig brugt til tyrefægtning. Det er profes

sionelle tyrefægtere, der leger en særdeles farlig leg 

med tyrene, de bliver ikke dræbt, er forbudt i 

Frankrig, de fr/røer hidset op, a/o/? til 4000 tilskue

re og picadorerne, til sidst skal toreadoren forsøge 

at plante en lille pil med flagbånd, et bestemt sted 

oven på tyrens hoved. Sidst vi så denne forestilling 

blev 4 af aktørerne kørt på hospitalet inden tyren 

gav op og ville ud i den ventende lastvogn.. 

For at blive i Goran Schildts fodspor sætter vi nu 

kursen, bare den modsatte vej, dette kunne Goran 

Schildt ikke gøre os efter, på grund af den stærke 

strøm der var dengang. I dag flyder floden stille og 

rolig med kun 5 mils modstrøm, Floden er blevet 

tæmmet så selv småbåde som os kan komme frem. 

Der er således ikke mange genkendelige punkter 
tilbage på denne del af Goran Schildts berømmelige 

sejlads. I næste artikel beskriver vi sejladsen fra 

Aries og nordpå forbi Avignon og frem til Lyon, 

mellem Lyon og Avignon måtte Goran Schildt såle

des bruge Lods for at kunne besejle floden. 

HG 

Formandens baltale S< 
Nordre mole omkring Det Maritime Ungdomshus 
summede af forventning. Ude på vandet flød det 
bål, som om lidt skulle antændes, med en state
lig figur på toppen - med en mandlig heks? 
De kaldte ham ' Viagra' - grundet længden på 
den stok, han om lidt skulle flyve på. 

Præcis kl 2100 trådte formanden ind på scenen, 
han havde hele lagunen og bag den Øresund som 
kulisse. Her er formandens tale i let omskrevet 
udgave: 

Godaften allesammen, SSF'ere og venner af 
foreningen, 
bet er en ældgammel skik at fejre midsommer, 
det har vi gjort siden Odin og Thors dage. 
I torsdags d. 21. juni var det solhverv med årets 
længste dag og Skt. Hans fejrer vi altid her i 
aften d. 23. juni. bet er Skt. Hans dag i morgen, 
og efter Skt. Hans bliver dagene kortere, til 
vintersolhverv i december. 

Skt. Hans betyder egentlig 'ben hellige Hans', 
og det er Johannes bøberens fødselsdag i mor

gen d. 24'tyvende. Han og Jesus delte året mel
lem sig med Jesu fødselsdag d. 24. december. 
Ved Skt. Hans er hele naturen fyldt med kraft, 
som er opsuget på årets længste dage. 
Skt. Hans er derfor en glædens fest, og når vi 
ser os omkring, er alt grønt, og træer og blom
ster står i fuldeste flor. 
bet var dengang, og traditioners oprindelse er 
altid spændende, men I skal også høre det sid
ste nye i S SF. Med ledelsen af I/S Strandpar
ken har SSFsidste sommer korresponderet for 
at få tilladelse ti I, at fartøjer med børn og æl
dre kunne sejle ind på 1 meters dybde på et min
dre område. Men ønsket er blevet totalt afvist. 
SSF har dog ikke opgivet sagen, fordi vi har en 
hævdvunden ret til badning tæt på kysten - gen
nem mere end 80 år. 
For Hdt over en måned siden fortalte en af Sej
lerskolens instruktører, at han var gået på 
grund med ' Tyveknægten' inde i sejlrenden, 
ved midterste BB sideafmærkning. Og ganske 
rigtigt, der er opstået en sandrevle/sandbanke 
ca 2 meter ind i renden med kun 1 meters dyb-
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Hans aften den 23. juni 2007 

de, så vi har måttet flytte 

sideafmærkningen 2 meter ind 
i renden, der derfor nu frem

træder Hdt zig-zag. 
Da et grave fartøj samtidig var 
observeret ved Strandparkens 
midtermole, i færd med at 
etablere dykkerevet 
'Havhexen', blev ledelsen af 
Strandparken kontaktet, med 
forslag om at man hentede sit 
sand' i vor rende. Svaret var 
hdt kort, at man havde fuld 
kontrol over situationen, og der 

ville hurtigt blive taget action 

på tilsandingen. 
Nu her en måned senere er der 
ikke sket noget som helst, så i 
brev til I/S Strandparken har 

SSF meddelt, at hører vi ikke 
noget inden ugens udgang, vi I 
SSF rekvirere et grave fartøj, 
på Strandparkens regning. I 
næste uge bestilles derfor 
bortgravning af sandet, og Kø
benhavns Miljøkontrol kontak
tes for tilladelse til at 
'klappe' sandet. 

døren i SB side. Bestyrelsen vi I 

forberede et forslag til efter
årets generalforsamling om 
medlemsadgang til Skipperstu
en - uden for restaurantens 

åbningstider. 

Sponsorudvalget har rettet 
henvendelse til Ørstadsselska-
bet v/ Jens Kramer Mikkelsen, 
for at foreslå, at selskabet 
sponserede en jolle eller et 

sejl, men svaret er blevet det 
modsatte, så det i stedet er 

blevet os, der opfordres ti I at 
medvirke t/7 festligholdelse af 

Metro-åbningen d. 28 septem
ber. I næste uge er der møde 
med Ørestadsselskabet om ar

rangementet ved åbningen. 
SSF vi I foreslå, at vi stiller op 
med Hornorkester og Kanon-
laug ved stationen på Øre-

sundsvej, men så forventer vi 
også et positivt svar til spon

sorudvalget! 

77/ sidst hdt om vort ynglinge
team på YD 24 ' Gingerde 

rejser til Nederland medio jul i 
til EM og VM. Marc går om lidt 
rundt med en sponsorbøsse - et 
pudsigt udtryk. I kan roligt 

lægge en skærv, for Tonny og 
Gitte tar' med til NL, og de 

skal nok sørge for, at pengene 
ikke bliver brugt til tant og 

fjas. 
Endelig vi I jeg minde om Tema
ugen „Søulke og Landkrabber", 
som starter mandag d. 25. juni. 

Erik har fortalt, at der i år er 
rekordmange tilmeldte børn og 

unge fra skoler og fritidshjem. 

Med disse ord vi I jeg ønske alle 
en fortsat god af ten og vi I 

slutte med et leve for Sundby 

Se j!forening. SSF længe le vel 

Fra Indenrigs- og Sundhedsmi
nisteriet er modtaget svar med 
udlægning af 'Lov om røgfri 
miljøer'. Loven træder i kraft 
d. 15. august, og vi har fået be
sked på, at der er rygeforbud i 
Store Sal og i Pejsestuen. Vi 

kan ryge i Skipperstuen, hvis vi 
sætter en lås i døren ud ti I 
mellemgangen, så det ikke er 
gennemgangslokale. bet vi I bli
ve foreslået, at tillade rygning 
i Foyeren, og at indrette et 
'rygehjørne' udenfor hoved-

Jørgens Piger, der spillede både til familiesejlads, og til Skt. Hans 

-
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Hvor svært kan det være? 
fr~* Det ved man jo ikke, før man har prøvet det, 

og forhåbentlig kommer du aldrig til at prøve det i virkelighedens verden. 

I forbindelse med Old Boys-sejladsen, efter præmieoverrækkelsen 
søndag d. 19. august omkring klokken 16, 
kan du kommer til at prøve at kravle ombord i en redningsflåde. 

Et medlem har "doneret" sin redningsflåde til en redningsflådeøvelse. 

Flåden vil blive udløst ca. 50 meter fra broen ved Det Maritime Ungdomshus, og 
alle er velkomne til at svømme ud, kravle 
ombord og så svømme tilbage igen -
og så har man jo prøvet det. 

God fornøjelse - og vel mødt. 



Så er det tid for de voksne, til at komme på vandet igen 
Kom og vind eller sejl for t er altid hyggeligt. 

Regler 
• Der skal være mindst én kiøhufe ombord i hver båd 

• Mænd skal være fyldt 40 åfjor at deltage 

• Kvinder skal være fyldt 30 for at deltage 

Tilmeldingsblanketten findes i mellemgangen i klubhust 
og puttes ind gennem brevsprækken til kontoret i udfyldt 
stand, senest torsdag den 16. august. 

Skippermøde lørdag den18. august kl. 900 

t », _ 

Tilmeld dit teamgog- deltag i sejladsen — eller kom og se 
på og deltag i hyggen på lajad. ry* 

Har du ikke deltagét-før, så g^Jr 
der er altid plads til en fil 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 25. juni 2007 

Referat af bestyrelsesmødet man
dag den 25.06. 2007 kl. 18.:30 

Afbud fra Leif og Poul (sejler). 
Gæst: kasserer Jørgen Rindal. 

Kassereren gennemgik budget og 
forbrug pr. 24. juni, og kommentere
de enkelte poster, hvor der forelå 
kendte, men ikke registrerede bevæ
gelser. Alt tyder fortsat på god øko
nomi, og med kontrol over udvik
lingen i alle udvalg. Kassererens 
oversigt gav ikke anledning til be
mærkninger. 

Punkt 1. Protokol: 
Der forelå svarbrev fra Indenrigs-
og Sundhedsministeriets sekretariat 
vedr. de nye rygeregler, med ikraft
træden d. 15. august 2007. Konse
kvenserne for SSF's klubhus blev 
kort ridset op: 
Store sal og Pejsestuen bliver røgfrit 
område. Skipperstuen kan indrettes, 
så rygning tillades. Desuden over
vejes mulighederne for et 'rygerum' 
i tilknytning til foyeren 
(indgangspartiet). Uskrevne regler 
om at medlemmer i arbejdstøj spiser 
i Skipperstuen må tilpasses. 
Vagtstuen gøres røgfri. Planerne 
lægges frem på efterårets general
forsamling. 

Punkt 2. Beretning: 
Ib har talt med driftchefen for I/S 
Strandparken for at få oprenset sejl
renden for sand, der har aflejret sig 
ca. midt i renden på sydsiden. Hvis 
denne ikke er lydhør, rekvirerer SSF 
fartøj der kan oprense renden, og 
sender regningen til 1/S Strandpar
ken ('det er deres sand'). 
SSF er blevet kontaktet af Ørestads
selskabet med henblik på at medvir
ke til at festligholde åbningen af 
Metroen fra Lergravsparken til Ka

strup Lufthavn. Tidspunktet herfor 
er fremrykket fra oktober til nu 28. 
september'07. Sagen drøftes 26/6 
med 2 repræsentanter fra selskabet. 
Ungdomsafdelingens ansøgning til 
Amagerbankens Jubilæumslegat er 
imødekommet med en legatportion 
på kr. 5.000. Tak til Amagerbanken! 
Codan's rolle som SSF's forsikrings
selskab vil blive nærmere efterprø
vet, idet flere medlemmer har ople
vet eksempler på priser, der ikke 
kan betegnes som konkurrencedyg
tige. 
Et medlems indberetning af person
følsom sag blev kort drøftet. Sendes 
i partshøring. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Yderligere uddeling af pladser i 
havnen har fundet sted, og 26/6 
foretages inspektion i havn og på 
plads, for at finde både uden års-
mærke. 
Dele af bolværket er i rigtig dårlig 
forfatning. Et projekt til 
'genopretning' bør iværksættes, så 
der år for år foretages reparation af 
en delstrækning. Tages op med hav
nesjakket efter nærmere drøftelse i 
udvalget 26/6. 
Et spørgsmål om historien bag bille
det side 19 i Bladets juninummer, 
der viser tydelige spor af brand i 
bolværk, kunne ikke besvares. Sa
gen er politi-anmeldt. 
Formanden havde bemærket sig, at 
enkelte ægtepar råder over 2 både 
og dermed 2 pladser i havnen. Da 
klubben har yngre ægtepar med 
børn (og Duelighedsbevis taget for 
3-4 år siden) på ventelisten, henstil
ler formanden til ægtepar/ 
samlevende, at de begrænser sig til 
én (stor) båd i havnebassinet. 
På spørgsmål om, hvorledes 'Store 
oprydningsdag 9/6' forløb, blev 
svaret, at da der kun mødte 3 med
lemmer ud over de 7, der havde 

tilknytning til klubbens ledelse, var 
det blevet besluttet 'kun' at fjerne 
decideret affald. Havneudvalget 
drøfter forløbet og eventuel opfølg
ning på sit møde 26/6. 
Det blev foreslået, at give pladsman
den 'charge' til at gå videre, men 
baseret på frivillig indsats, da flere 
ville assistere, men kun under 
pladsmandens overopsyn og ledel
se. Der er indkøbt et større antal 
gule trekant-skilte "Trykflasker. 
Fjernes under brand" til opsætning 
på klubbens bygninger - og til udle
vering (imod kostpris) til ejere af 
skure med gasflasker. 
En opfordring om at begrænse bi
lers adgang til parkering på pladsen 
i sommermånederne blev drøftet, 
men der blev ikke fundet anledning 
til at ændre praksis. 
Enighed om at medlemmer på 
weekendtur kan parkere på plad
sen. 
Efter behov kan evt. opsættes yder
ligere P-forbud-skilte. 
Næste møde med 'Havnesjakket' 
afholdes tirsdag d. 18/9 kl 08:00. 

Punkt 4. Klubhus: 
Ny 'Kold Jomfru' er indkøbt og in
stalleret i køkkenet. Fungerer godt. 
Aftale om medfinansiering er på 
plads. 
Køkkenpersonale klager lidt over 
gulvet, idet der på steder, hvor der 
jævnligt arbejdes, forekommer 
stærkt fald imod afløb. Drøftet. Løs
ninger overvejes - herunder inddra
gelse af Arbejdstilsyn for klarlæg
ning af regler for køkkeners ud
formning. Sagen bedømmes alvor
lig, og vil blive fulgt op. 
Der sker prisstigning på indkøb af 
øl pr. 1. juli. Salgsprisen skal derfor 
justeres. Sagen gennemgået og nye 
priser fastlagt. 
Flemming underretter Tina om re
sultatet 26/6, både mundtligt som 
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skriftligt. Et par mindre forhold om
kring forpagtningskontrakten drøf
tet, men en løsning afventer en sam
let afklaring. 
Der er enighed om at fremskaffe 
samme, fælles grundlag for kom
mende drøftelse. 
Forpagtningskontraktudvalg + for
mand afholder møde herom med 
indkaldt specialist d. 27/6. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Jazz i SSF 9/6 blev en god dag, selv 
om det gode vejr trak SSF-
medlemmerne på vandet. De mange 
eksterne gæster kompenserede her
for, og Jazz-festen vil derfor blive 
videreført til næste år. 
Skt. Hans-aften 23/6 forløb over al 
forventning, da vejrguden skaffede 
passende ophold i regnbygerne. 
Formanden holdt sin 3. båltale (se 
andetsteds). 
En særlig tak blev rettet til de 3 har-
monika-spillere: "Jørgens Piger" = 
Karin (knapharmonika), Tove (alm.) 
og Kirsten (2. stemmen). 
Herligt at SSF har fået et nyt fast 
ensemble med vellyd. [Jørgen = 
spillelæreren]. 
Næste fest bliver Afriggergildet d. 
20. oktober. 
Hanne udtrykte stor tilfredshed 
med de mange dejlige billeder i bla
det fra ' Sejl noget andet' og Pinse
morgen. Også til Skt. Hans arrange
mentet blev der taget mange bille
der, og de må gerne finde vej til Bla
det. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Gårsdagens arangement = Sejlersko
lens dagtur blev aflyst, da der kun 
mødte én elev, én instruktør + 2 
MORA-venner [MORA sejlede ud]. 
Fredag d. 29/6 afholdes sommerens 
instruktørmøde i Fritidshuset. På 
dagsordenen er bl.a. forsikrings-
spørgsmål, for såvel instruktører 
som elever. Nye oplysninger kan 
indebære, at elever fremover skal 
fremvise egen ansvars- og ulykkes
forsikring. 
'ØVEBALLEN' deltager 5.-8 juli i 
DFÆL's sommertræf på Holmen. 
Der er tilmeldt 10 deltagere fra SSF. 
'BOLLEN' slæber Øveballen gen
nem Københavns Havn til Frede-

riksholmsbroen - og igennem den
ne. 
Øveballen har netop været på land 
for reparation af skørnet (utæt) 
bord. Tager dog fortsat lidt rigeligt 
vand ind, hvorfor elektrisk 12V-
pumpe med niveau-vipper er blevet 
installeret. Til vinter må det forud
ses, at der skal skiftes et par bord
planker. 
Sejlerskolens weekendtur afholdes 
11. + 12. august, og 19. august (efter 
'Old Boys'- sejladsen) bliver der 
afholdt redningsflåde-øvelse under 
ledelse af Tom Benda, TAG. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Der er sket en glædelig udvikling, 
idet mange unge har meldt sig ind i 
SSF - efter opfordring. Der er fuld 
gang i afdelingen, med rigtig mange 
nye ansigter. 
DMU er lukket i perioden 8/7-5/8, 
så ledelsen kan få en tiltrængt ferie. 
Der er imidlertid organiseret 
'frivillig' ledelse af ung instruktør, 
så der vil fortsat være mulighed for 
sejlads. 
Signe + Emma deltager i sommer-
camp i Tejn, Bornholm. 
Skt. Hans-arrangementet indbragte i 
alt kr. 6.800 støttekroner, hvoraf næ
sten halvdelen blev skænket af de 2 
store støtter af Ungdomsafdelingen, 
Kessler & Heller. Tak! 
Også tak til Flemming og Marianne, 
der søndag morgen hjalp med op
rydningen! 
Der er blæst til afgang til Nederland 
d. 13/7, hvor såvel EM som VM for 
Ynglinge afvikles i den kendte 
sejlsportsby Medemblik. 
Der er modtaget opfordring til at 
afholde en FEVA-træningslejr, med 
udgangspunkt fra Dragør Sejlklub. 
Selv om der p.t. er leverings-
problemer med de mange (102) 
solgte FEV A-joller, er der stor inte
resse for forslaget og det kommende 
FEV A-samarbej de. 
For at kunne identificere instruktø
rerne ved større arrangementer med 
forældredeltagelse, vil der blive ind
købt polo-shirts og jakke til disse -
forsynet med SSF Ungdomslogo. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Familiesejladsen d. 17/6 blev en stor 

succes, med meget fint vejr og man
ge deltagere. 7 motorbåde og 10 sejl
både sejlede hver deres løb, med 
efterfølgende frokost i det grønne. 
En nærmere omtale vil komme, når 
alle bidrag fra de 2 løb er indsamlet. 
Birgitte har alle sangene, og de plan
lægges trykt i Bladet (f.eks én i hvert 
kommende blad, sangene fra 2006 er 
bevaret for trykning). Der skal lyde 
en stor tak til sponsorerne: Amager-
Møller, Quantum-sejl. 
Heller's og DSS, Dansk Service Sel
skab (et kemifirma). Også tak til 
"Jørgens Piger" for den musikalske 
underholdning = 3 x harmonika. 
Der var mange roser - også til 
'dommerne' for et godt arrange
ment. 
Ynglinge-stævnet d. 2. + 3. juni blev 
et godt (rangliste-)stævne, trods 
kapsejlads-udvalgets bortrejse. 
Tonny: 'det var sjovt, spændende og 
hårdt'. Det var især 'bureau
pigerne' på land, der var 
savnet. Tilgang af nye piger M/K 
ønskes - interesserede bedes komme 
frit frem. Men alt forløb til deltager
nes fulde tilfredshed, og stævnet 
gentages næste år. 
'Old Boys' afvikles d. 18. + 19. au
gust og Amager Cup d. 8. + 9. sep
tember. Planen om en Gaste- & 
Skipperbørs i form af opslag, blev 
efterlyst. Der har været opslag, men 
det er forsvundet. Nyt kommer. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
De nye redningsstiger vil først blive 
sat op efter ferien, da havnesjakket 
holder sommerferie, og Kim 
(pladsmand) har mere end rigeligt 
at se til for tiden. Desværre blev sa
gen ikke som ønsket, nærmere be
lyst og forklaret i juni-nr. af Bladet. 
Kim (Pisk) havde medio april udar
bejdet forslag til modernisering 
vagtmandsordningen fsva bestyrel-
ses-vagten, dvs at lukke vagten ind. 
Grundet fravær kunne sagen først 
realitetsdrøftes d.d. Efter enkelte 
supplerende spørgsmål og svar blev 
forslaget godkendt til iværksættelse 
fra vagtordningens start 1. oktober 
2007. Også Kim roste program og 
afvikling af især motorbådsløbet 
under Familiesejladsen. 
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Punkt 10. Bladet: 
Da redaktøren var sejlet på ferie 
måtte punktet behandles uden den
ne. 
I bladets juni-nummer var desværre 
udeladt en nærmere omtale af 
spørgsmål og svar om rednings-
stigerne. Tilbage står det forkerte 
indtryk, at havnen mangler helt 
nødvendige redningsstiger, og det 
er ikke tilfældet, de gamle er ikke 
fjernet. Det sker først i forbindelse 
med, at nye opsættes. 
Et ønske om at redningsstiger skal 
kunne benyttes som adgang til bå
de, blev kategorisk afslået. Det er en 
bådejers egen sag! 
Der er aftalt medlemsaften onsdag 
d. 17/10 (efterårsferien): Per Bruhn 
vil berette om sin sejlads ned ad 
Donau, som første 'EU'-båd efter 

Balkan-krigen. En medlemsaften 
overvejes p.t. om vikinge-kopien 
'Skuldelev 2', kaldet 'Havhingsten's 
og dens sejlads fra Roskilde til Dub
lin, med start 1. juli. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Forløbet af Kastrup Havns aktivitet
suge 16. + 17 juni blev efterlyst, det 
havde desværre været en våd affæ
re, med megen regn. 
Spørgsmålet om reklamer på både i 
havn og på plads blev bragt op, på 
aktuel baggrund. Et www.navn.dk 
er ikke i overensstemmelse med 
gældende regler, der kræver navn, 
hjemsted og stander - hverken mere 
eller mindre. 
Et forslag om anskaffelse af mobilt 
højttaler-anlæg blev godkendt. Tor
ben kontaktes herom. 

Foreningens mærkater blev kort 
drøftet, er der behov for nye? 
Et forslag om en ny (lys) sommer-
Cap blev fremsat, den sorte er alt for 
varm at bære. 

Mødet slut kl ca. 2200 

De næste ordinære møder afholdes 
således: 27/8, 24/9, 29/10 og 26/11. 
I december'07 bedes torsdag d. 
27/12 reserveret som eventuel mø
dedag. Alle dage kl 18:30. 
Da sekretæren sejler d. 27/8 
(Nederland) og er på ferie 24/9 
(Grønland) vil formanden finde as
sistance til at få referat udarbejdet 
disse dage. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Slusen i Sydhavnen 
Det oplyses, som følge af nødvendige reparationsarbejder på sluseporte at Slusen vil være totalt spærret for 

gennemsejling i tidsrummet fra: 

Mandag den 3. september 2007 kl. 0600 - Torsdag den 20. september 2007 kl. 1400 

Fodgængere og cyklister vil i hele reparationsperioden kunne passere over 
enten den nordlige eller den sydlige sluseport. 

Fra den 20. september 2007 og i resten af slusesæsonen vil Slusen kunne passeres som tidligere meddelt. 

Fra Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk 

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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Nattevagts-ordningen! I 

i 

Ændringer ved vagten: 

1. Når I møder på vagt, er husets tyverialarm automatisk slået fra på de dage der er vagt. 
I kan tidligst møde kl. 21.45, her vil alarmen blive slået fra. 

| 2. Medlemsnøglen vil i vagtperioden også passe til vagtstuen. 

- 3. Når I møder på vagten skal en af jer ringe til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. 
Opkaldet skal foretages fra telefonen i vagtstuen og senest kl. 2215 

4. Når vagten afsluttes skal der igen ringes til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. 
Opkaldet skal også foretages fra telefonen i vagtstuen og tidligst kl. 530. i 
Opkaldet må ikke foretages af det samme medlem som ringede ved 22-tiden. 

Og hvorfor nu denne ændring 

I Ved denne ordning kan vi sikre at der på de vagtløse dage, er tyverialarmen tilkoblet. 
Vi sikrer også, at når vagten er slut, bliver der igen tilkoblet tyverialarm. • 

• Vi sikrer ligeledes, at der i de måneder hvor restauranten er lukket, bliver alarmen tilkoblet 
• når vagten er slut. 

I Når det sidste opkald foretages er I meget velkomne til at nævne om eventuelle observationer på 
vagten, således at vi har mulighed for at afhjælpe eventuelle problemer efterfølgende dag. 

De to telefonopkald I skal foretage fra telefonen i vagtstuen, vil nok de fleste gang blive besvaret | 
• ved hjælp at en telefonsvarer, men her vil det tydeligt fremgå at opkaldet er foretaget fra telefo-
I nen i vagtstuen og hvilket tidspunkt opkaldet er indgået på telefonsvareren. Så ingen problemer i 

dette. 

Hvis der ikke bliver fortaget opkald fra vagtstuen senest kl. 22.15, vil alarmen blive tilsluttet 
S igen, og det vil ikke være muligt at gennemføre nattevagten. 

• HVIS 

Opkaldene ikke foretages fra vagtstuen 
Og det første opkald ikke er foretaget senest kl. 22.15 

Og det sidste opkald ikke bliver foretaget efter kl. 05.30 
Og de to opkald ikke er foretaget af to forskellige medlemmer 

I VIL INGEN AF MEDLEMMERNE PÅ VAGTEN BLIVE AFSKREVET FOR DENNE. 
I Bestyrelsen.^ 
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Årets superfisketur 
Lad os gøre succesen fra sidste år endnu bedre 

Sundby Sejlforening afholder igen en superfisketur 

lørdag den 22. september. 

Program 
Kl. 800 Skippermøde i fritidshuset (Nrd. Mole) 

Her er frisk morgenbrød & en lille en til halsen (husk selv kaffen) 

kl. 900 Fiskekonkurrencen startes med kanonsalut 
kl. 1600 Fiskekonkurrencen slutter 
kl. 1630 Indvejningen af de rensede fisk på prampladsen 
kl. 1730 Præmieuddelingen i klubhuset 

Der er præmier til alle deltagende børn 

kl. 1800 Middag i klubhuset. Menuen er Tina s skibberlabskovs 
Og så er der musik indtil midnat r 

Priser 
Deltagertegn kr. 20,- ^ 
Middag kr. 40,- (kun for deltagere) 

Rabat ved samlet køb af deltagertegn og middag hos Tina, pris kun 55,- kr. 

Regler: 
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre, 
bruges der andet bliver du udelukket fra konkurrencen. 

Ingen må være udenfor molerne før startskuddet kl. 900 

Alle skal være indenfor molerne senest kl. 1600 

Af hensyn til planlægning og indkøb bedes 
du hurtigt tilmelde dig hos Kim, 
enten pr. mail ,,messinavej@webspeed.dk// 

på telefon 32 59 62 23 
eller i restaurationen hos Tina. 

Mød op, og få en god dag sammen med dine 
sej lerkammerater. 

Kim. 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Salim Abu-Shumar 
Roskildevej 329, 2610 Rødovre 
Thomas Bagge 
Eskildsgade 56, 2. 1657 V 
Niels Barslund 
Dæmningen 14. 2500 Valby 
Benedikte Bottger 
Backersvej 10.1. 2300 S 
Jin Juang Dao 
Drejøgade 28 F 207. 2100 0 
Fridalvur Heinesen 
Søvej 1. 3460 Birkerød 
Teiter Heinesen 
Skrænten 14. 2820 Gentofte 
Mogens Holm 
O-gaden N-Vandet 51A . 1414 K 
Niklas Jensen 
Weidekampsgade 15, 6. tv. 2300 S 
Hasse Gudmund Torbek Jensen 
Bredegrund 13, 2. th. 2300 S 
Mads Kofoed 
Lyøvej 15, 2. th. 2000 C 
Knud Brian Nielsen 
Egilsgade 7, 3.tv. 2300 S 
Martin Kulmenbak Nielsen 
Formosavej 13, 2300 S 
Jeppe Nybroe 
Paduavej 18. 2300 S 
Jan Kjartansson Petersen 
Granlunden 89. 2635 Ishøj 
Hjalte Rosendahl Arge 
Bøhmensgade 6, 2. 2300 S 
Christina Palmgaard 
Howitzvej 27,4. th. 2000 C 
Mark Petterson 
Eriksgade 15, st. th. 1708 V 
Thomas Ky Van Phan 
Parmagade 26, 4. tv. 2300 S 
Mads Wedel Rasmussen 
Løjtegårdshaven 7, 2770 Kastrup 
Martin Schødt 
Agerbovej 8,1. 2800 Lyngby 
Henrik Schønning 
Howitzvej 27, 4. th. 2000 F 
Morten Speerschneider 
Hørsholmsgade 10,1. th. 2200 N 
Kristian Sørensen 
Øresunds vej 62,1. tv. 2300 S 
Sofie Willems 
Jægersborggade 26, 3. tv. 2300 S 
Lilian Birgitta Dyhr 
Strandgade 41.1401 K 
Martin Kristensen 
Farumvej 107 3660 Stenløse 
Mads Nordal Petersen 
Ved Sønderport 24, 2300 S 

Aktiviteter i SSF i 2007 
18.-19. august Old-Boys 

17. oktober Medlemsaften 
"Sejlads" på Donau" med Per Bruhn 

27. oktober Havnerundfart 
28. oktober Generalforsamling 

7. november Medlemsaften 
"Mænd på dåse" om ubådssejlads 

8. december Julefrokost 
16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-se j lforening.dk 

Navigation 
teoretisk del 
Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

Tilmelding og kursusstart: 
onsdag den 3. oktober 

kl. 1900 i 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. 

I kursusforløbet 
kommer et 
tilbud om et 

søsikkerhedskursus" A 

hos Falck. iQj \ 

Underviser: 
Poul Christensen 1 | 

Sejlerskolen 

Yachtskipper 
af 3. grad 

SSF afholder Yachtskipper kursus 
på tirsdage ca. kl. 1900 

med start omkring den 1. oktober 
og eksamen omking den 1. april. 

Forudsætning: Duelighedsbevis 
Sted: Det Maritime Ungdomshus 
Deltagergebyr er ikke fastlagt, men 
prisen bliver konkurrencedygtig. 

Deltagerantal max. 20 personer. 
7 instruktører er tilmeldt, og de 
resterende 13 deltagere bliver efter 
først til mølle princippet. 

Kuvert mrk.Y-3 afleveres på 
kontoret og skal indeholde navn, 
medlems.nr., mailadresse og dato. 

Ib Petersen 
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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 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

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@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Medlemskort 
Nu kan du få et internationalt med
lems kort til Sundby Sejlforening i 
bladet. 
Kortet koster 35 kr. 
Du aflevere et foto af sig selv og dit 
medlemsnummer nr. i foreningen, 
plus pengene til Jørgen Rindahl. 

Med venlig hilsen 

Michael Ronild 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern..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 

n— Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

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 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Kapsejladschef: 
Mogens Fuglsang 32 58 09 16 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99 

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

Det nye medlemskort i formindsket 
udgave 

DanmartyDenmartyDanemark 

Membershib nr. 
Michael Ronild 

Hillegom Alle 40 

For Sundby Sejlforening. 

Forsiden 

Danmark/ Denmark. Danemark 
Internationa! members card. 

\ 15-03-2007 \ Valid to 

Tv 15-03-2009 

Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
2300 Copenhagen S 

Metnber af Datmft Sailicsg kumemkm. 
Mrraber øf Dassish Sports Federatrø«. 

Bagsiden 

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

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Kari K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 
Mette Byriel Mette_by@Hotmail.com 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Forsidebilledet: 
En glad pokalmodtager fra 
OldBoys stævnet. 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 
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Sølv 
til 
Morten, 
Kristian, 
Marc 
og 

SSF. 

Sundby Sejlforenings unge ynglin
gesejlere tager sølv ved Europame
sterskaberne i Holland for U23 sejle
re. 

Dette blev gevinsten af 14 hårde 
dage i Medemblik i Holland, men 
hvilken gevinst, SSFs drenge er 
næstbedst, mellem den fremadstor
mende ungdom i ynglingeklassen. 

Em blev afgjort over 7 sejladser på 
Isselmeer, og med serien 
3,3,3,6,1,3,2, blev YD 24 en suveræn 
sølvvinder, hele 13 point foran de 2 
hollandske talent pigebåde som lig
ger og konkurrerer om at komme til 
OL, det skal siges at der var 8 point 
til den hollandske Europamester 
som lavede 5 førstepladser, en an
den og en tredje plads, disse unge 
gutter fra Sneek var i de 14 dage helt 
på toppen, og tog senere også ver
densmesterskabet hjem til Holland, 
så det var ingen skam at tabe til dis
se gutter. 

Undertegnede var på vandet de 2 
sejldage som EM blev sejlet på, me
ningen var at stævnet skulle afvikles 
over 3 sejldage, men fredag blæste 
det så meget at deltagerne blev 
holdt på land. 
Der blev afviklet 2 sejladser Torsdag 
som kastede 2 tredje pladser af til 

YD 24, dette efter at der var omstart 
i allerførste sejlads, en for alle un
derlig disposition, dette grundet at 
der var sejlet en tredjedel af 1 op-
kryds, før sejladsen blev skudt af. 
Undertegnede og alle andre fik en 
mærkelig forklaring ved afslutning af 
stævnet, men for mig så det ud som 
om at de tre både der ikke nåede fik 
en ekstra chance af dommerstaben, 
der var 2 Hollandske og en Australsk 
båd som ikke var nået frem, en af jury 
bådene opdagede dette efter et stykke 
tid, talte kort i walkie med en eller 
anden og 30 sekunder efter blev sej
ladsen skudt af. 

Når jeg nævner denne lille hændel
se, er det selvfølgelig fordi at YD 24 
havde lavet en perfekt start, og var 
langt foran feltet da sejladsen blev 
skudt af. 
I omstarten blev 24 pakket ned og 
kom meget dårligt af sted, ved før
ste topmærke vendte de som nr. 18, 
herefter gik den vilde jagt, på den 

første lænser blev de første 5 både 
passeret, opkrydset tog de 6 mere 
og på sidste lænser tag de 4 både 
mere og krydsede så i mål som nr. 3, 
klassesejlads. 
2 sejlads startede på samme måde, 
denne gang var de bare nr 15 ved 
første topmærke, hvad gør man så, 
den store jagt var igen gået ind, sej
ladsen sluttede med endnu en 3 
plads, gad vide hvordan det ville 
være hvis de fik en perfekt start. 
Fredag blæste det mellem 15-20 me
ter i sekundet og de unge sejlere 
kom ikke på vandet denne dag, men 
fra ledelsen kom der besked om at 
man ville gennemføre 5 sejladser 
om Lørdagen, så der var lagt i kak
kelovnen. 
Lørdag kom der var god vind mel
lem 12-15m/sek, det skabte jo mu
ligheder for 5 sejladser. 
Undertegnede var ude som holdle
der sammen med Søren Ebsen fra 
Hellerup, og det blev en spændende 
dag. 
1 dagens første sejlads lavede dren
gene i 24 endnu en tredjeplads, den 
hollandske herrebåd sin 3 prik, men 
på anden pladsen i denne sejlads 
kom en hollandsk pigebåd, denne 
båd skulle drengene komme til at 
slås med et stykke tid. 
2 sejlads gik det ikke helt så godt for 
24 de sluttede på en 6 plads, den 

.i siiiitin 
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hollandske herrebåd endnu en prik, 
fire ud af fire, pigebåden fra Hol
land nr. 2. 
Inden 3 sejlads denne dag var stil
lingen altså, Holland 1 Danmark 2 
Holland 3, drengene var et point 
foran de hollandske OL piger, 
spændende, vinden var tiltaget, bøl
gerne på Isselmeer er meget korte 
høje og afstanden mellem dem kort, 
det giver en masse balance proble
mer i en gummibåd, og en underlig 
sejlrytme i en Yngling. 
Da starten går til 3 sejlads, ser jeg ud 
af øjenkrogen at 24 har fået en ka
nonstart, derefter ser jeg ikke mere, 
2 danske både er stødt sammen i 
starten, med det resultat at den ene 
har smidt masten, så starter arbejdet 
med at hjælpe den danske båd fra 
Horsens, vi får bjerget masten, sur
ret den og begynder at trække den 
danske båd mod havn. 
På vej mod topmærken med båd på 
slæb, ser jeg den første båd rundt 
hvid spiler meget hvid, 24 ligger nr. 
et, der går ca. et minut før næste båd 
kommer rundt, skidegodt tænker 
jeg og vi trækker videre med haveri
sten. 
Da vi når topmærket får jeg kontakt 
med en anden dansk båd fra Tår
bæk, vi bliver enige om at Søren 
trækker den danske båd i havn, jeg 
hopper over i Tårbækbåden for at 
følge sejladsen. 
Det var et rigtigt godt træk, mens 
jeg følger drengene ringer min tele
fon et par gange, det er næstforman
den og Lars Schaldemose, de er med 
på min sms liste med opdateringer 
vedr. sejladserne, og er begyndt at 
se hvor det bærer hen. 
3 sejlads bliver en stor sejr til YD 24 
over 2 minutter til nr.2 og så lægger 
de afstand til de hollandske OL pi
ger. 
4 start. Vinden er i hvert fald ikke 
aftaget, drengene ligger til en super 
læ start, da den danske pigebåd 
med Christine Evers kommer på 
bagbord ved læ mærke, vender lige 
på toppen af 24 og tvinger dem op 
mod linien, kampen er så tæt at jeg 
kommer i tvivl, jeg er sikker på at 
Christine er tyvstartet, men kan ikke 
bedømme om hendes manøvre har 
tvunget 24 over stregen også, så der 

er kun at vente på afgørelsen, top-
mærkebåden afgør det ved første 
runding, Christine bliver taget ud 
fra en førsteplads, drengene runder 
som nr. 4 og får lov til at fortsætte, 
pyha det var lige spændende nok, 
jeg har lige fundet ud af at ud over 
at være medlem af SSF, ungdomsle
der for disse drenge, ja så er det og
så min søn derude. 
At ikke være påvirket på dette tids
punkt kan ikke lade sig gi sig, men 
det er fandme også spændende og 
samtidig svært ikke at kunne hjæl
pe. 
4 sejlads ender med endnu en 3 
plads, et pointforspring til nr. 3 på 4 
point, stadig spændende. 
5 sejlads starter en superstart for 
Christine Evers fra KDY som fører 
hele vejen rundt og vinder sejlad
sen, drengene får en god start og er 
med fremme, den hollandske pige
båd ligger lige ved dem i læen, 
drengene ligger på dem og sejler 
dem ned i feltet, dog ikke sådan at 
det kommer til at betyde noget for 
dem, de sejler sig nemlig ind på en 2 
plads i sidste sejlads og vinder sølv 
til Danmark, dem selv og SSF, hold 
da kæft hvor er det fedt at være på 
vendet, være ungdomsleder og ikke 
mindst forældre, på vej ind til hav
nen sender jeg en fed sms til kæden 
jeg har sendt til gennem EM, og det 
varer ikke længe før de første lyk
ønskninger tikker ind til drengene, 
vi sejler over til Morten, Kristian og 
Marc, de har det rigtig godt og ser 
ud til at hygge sig trods 5 håtrde 
sejladser. 
Vel i havn står der mange danskere 
og hilser velkommen, der kommer 
besked om tidspunkt for præmie
overrækkelse, vi kører hjem og klæ
der om og hviler lidt. 
Da vi er på havnen igen går min 
kone og jeg og snakker om at det 
kunne være fedt hvis Mortens for
ældre kunne nå frem, da vi kommer 
rundt om en båd, ja så står Mortens 
forældre der, Erik og Ketty er nået 
frem inden præmieoverrækkelsen, 
synd du ikke kunne komme Lars, 
MEN NÆSTE GANG DER ER DU 
MED. 
Præmieoverrækkelsen foregår foran 
nogle hundrede sejlere, danskerne 

har som altid hatte med, så bliver vi 
da bemærket se billede. 
Der bliver holdt flotte taler om ung-
domssejlads, som i Holland er vigti
gere end alt andet, de unge holland
ske talentsejlere er alle sponseret af 
Volvo, som har indkøbt 18 nye Yng
linge, betaler trænere, stævner, sejl 
og sidst men ikke mindst stiller biler 
til rådighed for ca. 15-20 mandska
ber, her har Danmark noget at lære. 
Vores drenge på 24 er lidt privilege
ret, der er i år samlet ca, 7000 kr i 
kontanter ind, klubben betaler til
melding, transporttilskud og sejl og 
Mazda på Jagtvej ved Ebbe Elmer 
stiller bil til rådighed, så deres egen
betaling er lille i forhold til mange 
danske sejlere. 
Præmieoverrækkelsen løber af stab
len drengene får deres pokaler og 
medaljer, dannebrog går op bag 
dem, jeg får en klump i halsen og 
DET ER FEDT AT VÆRE UNG
DOMSLEDER OG FORÆLDER 
KAN I TRO. 

Kampen om verdensmesterskabet 
gik ikke drengenes vej, for første 
gang i seks år var der tilbagegang, 
de sluttede som nr. 23, men historie 
herom senere. 

STORT TILLYKKE TIL MORTEN 
GRØNNING, KRISTIAN SCHAL
DEMOSE OG MARC WAIN PE
DERSEN MED SØLVMEDALJEN 
VED EUROPAMESTERSKABERNE. 

fj 

Nr 1 til stævne og på rangliste samt nr. 3 

til stævne og nr. 2 på ranglisten 
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Medlemsaften 
17. oktober kl. 1900 

i Sundby Sejlforening 
Per Bruhn viser billeder og fortæller om sin 
spændende sejlads ned gennem Europa og 

på floden Donau med motorbåden Filia Marris 
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DfcLLJUh 
mir 

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 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Generalforsamling 

EFTERÅR 2007 

Søndag den 28. oktober 
kl. 9«o 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er på valg: 

Formanden 
Ib Petersen 

Kapsejladschefen 
Mogens Fuglsang 

Ungdoms- og jolleleder 
Tony Pedersen 

2 havneudvalgsmedlemmer 
Flemming von Wovern 
Johnny Pileborg 

Formanden for klubhus og bygninger 
Arne Olsen 

1 suppleant til bestyrelsen 
Leif Henriksen 

Kasserer 
Jørgen Rindal 

1 kasserersuppleant 
Elin Brinkland 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 30. september 2007 kl. 900 

Bestyrelsen 

Annonce 

SSF søger kasserersuppleant (bladets ekspedition) 

Elin stopper ved efterårsgeneralforsamlingen og vi søger derfor et medlem, som vil overtage den ledige post. 
Jobbet er primært i kontortiden om torsdagen i et levende og muntert miljø. 

Interesserede bedes kontakte formanden 
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Årets superfisketur 
Lad os gøre succesen fra sidste år endnu bedre 

Sundby Sejlforening afholder igen en superfisketur 

lørdag den 22. september. 

Program 
Kl. 800 Skippermøde i fritidshuset (Nrd. Mole) 

Her er frisk morgenbrød & en lille en til halsen (husk selv kaffen) 

kl. 900 Fiskekonkurrencen startes med kanonsalut 
kl. 1600 Fiskekonkurrencen slutter 
kl. 1630 Indvejningen af de rensede fisk på prampladsen 
kl. 1730 Præmieuddelingen i klubhuset 

Der er præmier til alle deltagende børn 

kl. 1800 Middag i klubhuset. Menuen er Tina s skibberlabskovs 
Og så er der musik indtil midnat f 

Priser 
Deltagertegn kr. 20,-
Middag kr. 40,- (kun for deltagere) 

Rabat ved samlet køb af deltagertegn og middag hos Tina, pris kun 55,- kr. 

Regler: 
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre, 
bruges der andet bliver du udelukket fra konkurrencen. 

Ingen må være udenfor molerne før startskuddet kl 900 

Alle skal være indenfor molerne senest kl. 1600 

For medlemmer uden egen båd, bliver der mulighed for at fiske fra "Bollen" 
(Begrænset antal pladser) 

Tilmeld dig fisketuren hos Kim eller Tina 
enten pr. mail "messinavej@webspeed.dk7 

eller på telefon 32 59 62 23. 

Mød op, og få en god dag sammen med dine 
sejlerkammerater. 

Kim. 



DM 2007 i Skive 
Velarrangeret og med udfordrende baner! 

Årets Danmarksmesterskab blev af
holdt af Skive Sejlklub. Det var en 
meget positiv oplevelse for klassen at 
komme til en af Limfjordens store 
sejlklubber, der er vant til at arrangere 
store stævner. Servicen på land var i 
top, ferielejlighederne og camping
mulighederne fås ikke meget bedre, 
og der var ikke langt til banerne. Vej
ret? ja, det var som vejret har været i 
år i Danmark....lidt sol, masser af 
regn, lidt og meget vind fra skiftende 
retninger og knap så varmt. 

37 både havde fundet den lange vej til 
Skive, og det var et færre antal, end vi 
er vant til i klassen. Klassens hårde 
kerne troppede selvfølgelig op, men 
klassen er ikke så stor mere i Limfjor
den efter flere er stoppet de sidste 
sæsoner, og derfor var opbakningen 
fra de lokale sejlere ikke så stor, som 
vi ellers oplever. Styrken og kvaliteten 
hos de, der kom, kan der vist ikke 
stilles spørgsmålstegn ved. 

Der skulle i henhold til klassens reg
ler afholdes 6 sejladser fra onsdag til 
lørdag. En sejlads onsdag og lørdag, 
og to sejladser torsdag og fredag. Så 
er der også plads til at have familien 
med, som stadig ses men dog i min
dre omfang end i "gamle dage".. 

Banen var placeret ca. Vi time fra 
havnen, og der var smukke bakkede 
omgivelser hele vejen rundt...det 
gik vist aldrig helt op for underteg
nede, hvordan man i givet fald skul
le sejle ud af Skive Fjord! 

I de første 5 sejladser kom vinden 
fra vestlige retninger. Topmærket lå 
som regel meget tæt på land og de 
bakkede omgivelser. Og det gjorde 
ganske ondt, på ganske mange, ret 
tit under de fleste sejladser. På un
dertegnedes båd var 1. opkryds tit 
præget af sætninger af formen "vi 
runder nok i top 5...nej nu løfter de 
helt vildt ude....vi skal være heldige 
med at komme rundt i 1. halvdel af 

feltet nej, nu dør de igen nej, 
de forreste har stadig trykket og 
løftet....det bliver vist en fratræk
ker arh, dejligt med dette tryk og 
sikke et løft hvorfor så de andre 
ikke det....så de ikke skyen....nå, vi 
må tage det som det kom
mer sejladsen er ikke slut før den 
fede kvinde har sunget....". Vi har 
ikke psykologer om bord eller til
knyttet klassen, men i Skive kunne 
det nok havde været en god idé. 

I første sejlads var der kun en tyv
start (som undertegnede stod for 
men fik rettet op) og fra start af tog 
Bdr. Jørgensen teten og skridtede 
fronten af. Vi var vel flere, der ikke 
regnede med at skulle se dem igen i 
sejladsen, men meget kendetegnen
de for årets DM, så sejlede brødrene 
sig mere og mere ned i feltet og slut
tede på en 10. plads. Selv vi nåede 
lige foran dem på trods af omstar
ten. Stampe med Christian, Henrik 
og søster lagde hårdt ud med en flot 
prik, og MP og Astrea på de følgen
de pladser. Så var banen kridtet op. 

På andendagen kom brødrene 
stærkt retur og lavede en 1 og 4 
mens Thomsen blev ramt af en 360 
graders før mål og kom hjem med 
en 7. og 9. - ikke godt nok, hvis man 
vil vinde i det stærke og tætte sel
skab. Andre både var begyndt at 
røre på sig og bl.a. Brøgger (3 og 6), 
Kæstel (9 og 2), Olfert (6 og 5) og 
Frisendahl (14 og 1) havde en god 
dag på vandet. Der blev skiftet man
ge placeringer undervejs, og det var 
helt afgørende at have en strategi 
for opkrydsene og holde fast i den 
uden at fortvivle for meget under
vejs ("når man mindst havde tabt 5 
både på 100 meter") - det kunne 
både blive "en pige eller en dreng" 
før man nåede helt i mål. 

På tredjedagen skulle slaget for al
vor slås - hvem skulle med i finalen, 
hvem skulle kæmpe om top ti, og 

hvem var reelt ude? Dagen blev 
"vundet" af brødrene (5 og 1) og 
Frisendahl (3 og 3), men Brøgger (26 
og 4) og Kæstel (2 og 9) var lige efter 
og meget tæt på. Stampe, MP og 
Astrea kom alle ok ud af dagen, 
men afstanden var blevet øget, så 
der skulle et mirakel til. 

Tre både kunne vinde DM: Brødre
ne, Frisendahl og Brøgger. Brødrene 
kunne ikke blive dårligere end 3'er, 
mens 5-6 både (Kæstel, Astrea, MP, 
Stampe og Olfert) reelt kunne vinde 
sølv og bronche. Sådan er Folke-
båds-DM - altid tæt og meget hård 
men fair konkurrence. 

På finaledagen var vinden svinget 
over i den modsatte retning. Det er 
problematisk for den førende båd, 
der har klaret sig godt igennem ved 
den samme vindretning de foregå
ende dage, men super godt for efter
følgerne: Banen er ny = nye mulig
heder! 

Finalesejladsen blev startet med læ 
fordel, og det udnyttede Kæstel og 
Brøgger til at få gode starter. Brød
rene og Frisendahl startede også i læ 
ende med Brødrene som læ båd. 
Kæstel rundede suverænt som l'er 
efterfulgt af flere top ti både herun
der Brøgger og brødrene. Frisendahl 
var sejlet bagud af brødrene efter 
nogen hårde vendedueller op gen
nem 1. opkryds. 

Brøgger valgte at bomme på lænse-
ren og sejle halvvind ud for at få 



mere tryk. Og kendsgerningen var 
at de to fløje på lænseren fik mere 
tryk og kom langt op i feltet, mens 
de midtersøgende både havde me
get mindre vind og faldt ned i feltet. 

Efter 2. opkryds og sidste lænser var 
stillingen nærmest uforandret - spo
ret var jo klart i banen: Bagbord fløj 
på opkrydset og ud på fløjene på 
lænseren! Brødrene lå 3'er og skulle 
bare med i mål for at sikre dm-
titlen. Kæstel skulle holde sin prik 
hjem for at vinde bronche, og Brøg
ger skulle holde 2. pladsen hjem for 
at få sølv. 

For undertegnede var det naturlig
vis hårdt at være sejlet agterud til en 
17. plads på sidste lænser og der
med samlet være trykket fra en 2. 
plads ned til en 5-6 plads, men så
dan kan kapsejlads jo også være. 

Men nede i feltet kan man jo også se 
forandringer i opkrydsmønsteret og 
som de forreste både måske ikke ser 

fra deres sikre opkrydsstrategi...og 
rent faktisk var der på 2. opkryds en 
bevægelse, der gjorde, at bådene fra 
styrbordfløj kom godt ud af det. Så 
hvad gør man når man er bagud, er 
trist til mode, men aldrig opgiver 
før den fede kvinde har sunget, og i 
øvrigt grundlæggende tror på at 
"hvad der kan gå godt, går godt": 
Man laver et opsamlingsmøde i bå
den! Maven på bordet og håndfla
den frem: Er vi enige om at der er et 
løft på bagbord halse ud mod styr
bord fløj? Er vi enige om at vi har 
fint tryk der ser ud til at holde? Er vi 
enige om at vi er enige om denne 
strategi og tror på en skralder læn
gere fremme? svaret blev et fælles 
ja, og så er det jo bare at komme 
derudad...hvor trykket ventede og 
skralderen kom og efter vendingen 
så pejlingen ud til en top 3 place
ring... men det holdt naturligvis ik
ke helt i mål. Men en 7. plads var 
også meget godt, og da Brøgger på 
bagbord fløj slog sig forbi Kæstel og 
vandt sejladsen med Kæstel som 

2'er - blev slutresultatet at brødrene 
vandt efterfulgt af Brøgger, Frisen
dahl, Kæstel, MP, Astrea, Stampe, 
Olfert, Pia og Cirkeline. 

Årets DM er et blandt mange af 
klassens store velrenommerede 
stævner. 2007 huskes nok mest for 
de svære sejlbetingelser og den im
ponerende servicen fra Skive Sejl
klub. Tak for et velarrangeret me
sterskab. Vi kommer helt sikkert til 
Skive igen. 

Med sejlerhilsener 
Brian Frisendahl 
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DM-bronche til Team Nortec fra Sundby Sejlforening 
Team Nortec amagersejlerne Brian 
Frisendahl, Jan Knudsen og Michael 
Empacher fra Sundby Sejlforening 
formåede ved årets danske mester
skab for Folkebåde at sejle en bron-
cheplads hjem i det særdeles stærkt 
besatte felt på 36 både i Skive. 

Mesterskabet blev sejlet i bunden af 
Skive Fjord og meget tæt på land. 
Vinden svingede meget både i ret
ning og styrke. Gennem de 6 sejlad
ser var der hård kamp mellem 8 
bedste besætninger i Danmark. Fra 
start til slut i sejladserne blevet der 
kæmpet hårdt, og de endelige sej
ladsplaceringer blev først afgjort på 
mållinien. 

Før sidste sejlads lå 3 både til at 
kunne DM. Den førende båd fra 

Kolding kunne dog ikke blev dårli
gere end en 2. plads, mens de næste 
6 både kunne blive alt fra 1 til 7. 
Amager-båden lå på en meget tæt 
andenplads tæt forfulgt af Århus-
båden på tredjepladsen. For at vin
de DM skulle amagersej lerne blive i 
top 5 i sidste sejlads, mens de føren
de Bdr. Jørgensen fra Kolding skulle 
slutte mindst 5 placeringer dårlige
re. Efter en meget hård dyst i starten 
af sejladsen formåede Kolding
båden lige netop at få overtaget og 
herefter blev det muligt at give 
vindskygge til amager sejlerne, der 
derfor rundede første mærke på en 
skuffende 15 plads, som desværre 
også ville være ensbetydende med 
en samlet 6. plads i mesterskabet. 
Men intet var afgjort og ved at bide 
tænderne sammen i resten af sejlad

sen og udnytte alle 
gunstige vindspring 
lykkedes det lige 
netop Team Nortec 
at sejle sig ind på en 
7.plads, som var 
ensbetydende med 
en samlet bron-
cheplads. 

Michael Empacher 
udtaler efter at have 
fået bronchemedal-
jen om halsen: "Vi 
har kæmpet hele 
foråret for at få os 

gjort båden klar til DM. Vi har nu 
fået en rigtig god bådfart, samarbej
det ombord kører perfekt, vi har 
fået god opbakning fra vores spon
sorer Nortec 
(industrivaskemaskiner) og SAC 
Billeasing, og vi beviste under DM, 
at vi er blandt de bedste i Danmark 
i den hårdeste og sværeste kapsej
ladsklasse. Som sejladserne formede 
sig og særligt under sidste sejlads er 
vi meget tilfredse med bronchen. En 
placering uden for medaljerækken 
havde ikke været til at bære". 

Team Nortec fik med en serie på 9, 
13,1, 3, 3 og 7 kun 23 point efter 1 
fratrækker - et pointtal der normalt 
er nok til vinde. Men Bdr. Jørgensen 
fra Kolding sluttede med kun 16 
point og Peter Brøgger fra Århus 
sluttede på sølvpladsen med 20 po
int. 

Seniorerne 
Den 29. august var vi samlet en masse seniorer til vores månedlige onsdagsmøde. Det var 
dejligt at se så mange seniorer mødte op, vi var denne gang 45 seniorer, alle mødte op med 
en dejlig stemning og gensynsglæden var stor, for nogle havde ikke set hinalnden længe, 
men det var helt pragtfuldt at se jer alle sammen. 
I sommer har seniorerne haft en tur til Valby Bådklub, en tradition vi følger hver sommer. 
Vi har også været på besøg i det nye TV-hus på Amager, hvor vi var med i en rundvisning i 
huset, det var meget interessant at se alt det nye teknik. 
Den 5. september var vi på skovtur, som vi også gør hvert år, og der var rigtig mange, der 

havde tilmeldt sig og deltog i den herlige udflugt. 
Sidst i september har seniorerne en rejse til Prag, som der vil blive skrevet om når vi er kommet hjem igen. 

På gensyn 
Vilna 483 
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Nattevagts-ordningen! 
i 

Ændringer ved vagten: 

1. Når I møder på vagt, er husets tyverialarm automatisk slået fra på de dage der er vagt. 
I kan tidligst møde kl. 21.45, her vil alarmen blive slået fra. 

12.  Medlemsnøglen vil  i  vagtperioden også passe ti l  vagtstuen. 

- 3. Når I møder på vagten skal en af jer ringe til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. 
Opkaldet skal foretages fra telefonen i vagtstuen og senest kl. 2215 

4. Når vagten afsluttes skal der igen ringes til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. 
Opkaldet skal også foretages fra telefonen i vagtstuen og tidligst kl. 530. 

• Opkaldet må ikke foretages af det samme medlem som ringede ved 22-tiden. 

Og hvorfor nu denne ændring 

i Ved denne ordning kan vi sikre at der på de vagtløse dage, er tyverialarmen tilkoblet. 
Vi sikrer også, at når vagten er slut, bliver der igen tilkoblet tyverialarm. 

• Vi sikrer ligeledes, at der i de måneder hvor restauranten er lukket, bliver alarmen tilkoblet 
• når vagten er slut. 

I Når det sidste opkald foretages er I meget velkomne til at nævne om eventuelle observationer på 
vagten, således at vi har mulighed for at afhjælpe eventuelle problemer efterfølgende dag. 

De to telefonopkald I skal foretage fra telefonen i vagtstuen, vil nok de fleste gang blive besvaret 
| ved hjælp at en telefonsvarer, men her vil det tydeligt fremgå at opkaldet er foretaget fra telefo-
1 nen i vagtstuen og hvilket tidspunkt opkaldet er indgået på telefonsvareren. Så ingen problemer i 

dette. 

Hvis der ikke bliver fortaget opkald fra vagtstuen senest kl. 22.15, vil alarmen blive tilsluttet 
igen, og det vil ikke være muligt at gennemføre nattevagten. 

• HVIS 

_ Opkaldene ikke foretages fra vagtstuen 
Og det første opkald ikke er foretaget senest kl. 22.15 

Og det sidste opkald ikke bliver foretaget efter kl. 05.30 
Og de to opkald ikke er foretaget af to forskellige medlemmer 

VIL INGEN AF MEDLEMMERNE PÅ VAGTEN BLIVE AFSKREVET FOR DENNE. 
Bestyrelsen. 



OLDBOYS STÆVNET 
den 18. og 19. august 2007 

som det ideelle sted til den slags. 
I år var der tilmeldt 10 bådhold, og 
hvert hold skulle sejle tre sejladser 
hver dag. Holdene var på forhånd 
delt i puljer efter lodtrækning. Re
sultaterne af dagens første sejladser 
ville så være afgørende for puljeind
delingen søndag. 

Stemningen på land er altid hygge
lig, men på vandet sejles der, og der 
kan opstå dramatiske øjeblikke, som 
da en af bådene fik midtergasten 
fejet i vandet, da man var så fokuse
ret på at holde den opnåede første
plads på sidste ben, at man glemte 
at holde øje med vindspring. Hel
digvis slap skipper med en hudaf
skrabning, da bommen kom forbi, 
og gasten fik konstateret, at den op
pustelige vest virkede, da den skul
le. Ingen panik, kun lidt ærgrelse 
over den tabte førsteplads, og så 
lettelse over, at der intet alvorligt 

skete og at vandet faktisk var varmt. 
Resten af sejladserne forløb uden 
uheld, og ved dagens slutning blev 
tavlen studeret ivrigt af både sejler-

Endnu en gang blev det traditionsri
ge stævne for Old Boys afholdt - og 
helt efter de forskrifter, som ingen 
undtagen dommerne rigtig kender. 

ne og de mange tilskuere, der altid 
finder vej ud til området i løbet af 
dagen. 

Og endnu en gang må vi konstatere, 
at der ikke er grund til klage. Både
ne var alle i rigtig god stand. Vejret 
var tørt og med en pæn vind, der 
var noget springende om lørdagen, 
men som ændrede retning og blev 
mere stabil til søndagens sejladser. 
Dommerne Henrik Scharff og Hen
rik Heger og med Emil Empacher 
som overstyrmand ledte stævnet fra 

Bollen, og i land var det Hanne 
Zastrow, der dirigerede rundt med 
tropperne og sørgede for at få sendt 
folk rettidigt på vandet. Forplejnin
gen havde Birgitte og hendes hjæl
per Kimberly som altid styr på, og 
traditionen tro stod den på pølser 
med tilbehør og senere hjemmebagt 
kage til kaffen. Visse ting skal der 
ikke laves om på. 
Efter morgenmødet lørdag blev ak
tiviteterne flyttet til Det maritime 
Ungdomshus, der atter viste sig 

Om aftenen blev der dækket op til 
fælles spisning. Grillen blev med 
lidt besvær tændt op. Kullene var 
vist lige lovlig fugtige, men bøfferne 
og pølserne blev stegt og spist, og 
der var i hvert fald rigeligt med læk
kert tilbehør. Sommernatten viste 
sig fra sin allerbedste side, så det 
var en dejlig aften både inde og ude. 
Søndag formiddag klokken 10 var 
alle på pletten igen, og de sidste 
sejladser blev gennemført som plan
lagt. Vinden var øget en smule, og 
på et tidspunkt gik det rigtig stærkt 
med at få gennemført sejladserne. 

Ved samme lejlighed fik nogle af 
sejlerne et indblik i, at der er en 
grænse for kapaciteten af den røde 
gummibåd (den grå var lige ude af 
drift en kort stund). Den tog vand 
ind både for og bag, men man fik 
prajet en af ynglingene, som måtte 
tage ekstra mandskab om bord. Ikke 
mindre end syv voksne personer 
sejlede den rundt med, inden de 
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blev fordelt på de respektive fartø
jer. 
Da der efter afslutningerne af sejlad
serne viste sig at være stor pointlig
hed mellem mange af holdene, blev 
placeringen afgjort af resultatet af 
den sidste sejlads. 

afprøve en redningsflåde i vandet 
ud for Det Maritime Ungdomshus. 
Dette skete lige inden præmieover
rækkelsen. 

Førstepladsen gik til Klaus Brask og 
besætning. 
Niels Peter Nielsen og hans besæt
ning blev nummer to, og Kim Stef
fensen og hans hold blev nummer 
tre. 

Da flåden efter lidt ventetid havde 
pustet sig op, blev den afprøvet af 
bl.a. Tom selv, som også ville afprø
ve sin egen redningsvest, for det 
kan være forbundet med lidt van
skeligheder at stige op i den. Ind
hold af diverse redningsudstyr, for-
bindingssager og andre nyttige sa
ger blev bagefter udstillet. Det var 
en fin ekstra "gevinst" at få en så
dan demonstration. 

Igen i år var de fine præmier spon
seret af NORTEC, formidlet af Mi
chael Empacher. Mange tak for det. 
Som altid var der spænding om, 
hvem der skulle have kvajepræmi
en, men i år var det næsten forudsi
geligt. 

Jens Green og hans hold modtog 
den for ikke at kunne holde alle 
mand om bord til sejladsen var slut! 
Om formiddagen var det blevet op
lyst, at klokken 16 ville Tom Benda 

Inden sejladsen blev afsluttet blev 
der givet følgende bekendtgørelse: 

Til næste års sejlads vil der være 
mulighed for at tilmelde sig pr. 
mail, så man blev opfordret til at 
skrive sig på en liste med sin mai
ladresse. Ligeledes besluttede man, 
at mødestedet om lørdagen for 
fremtiden skal være ude ved Det 

maritime Ungdomshus og ikke for
an klubhuset. 
Nye deltagere er velkomne. Eneste 
betingelse er, at besætningen skal 
bestå af mindst én kvinde, som skal 
være fyldt 30 år. Mændene skal væ
re fyldt 40. 

Som de andre år blev nogle opgaver 
fordelt til nogle af de deltagende 
hold. Til næste år skal festen om 
aftenen arrangeres af Niels Peters 
hold, og opgaven med at skrive til 
bladet efter dette års stævne er her
med udført af 

Team Bjørka, Dan og Jens. 
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En redningsflåde i praksis 
Smidt i vandet, pustet op og nogle prøvede hvordan det er at komme ombord fra vandet 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 27. august 2007 
Afbud fra Thomas Jensen og Leif 
Brydenfeldt 

Punkt la, Protokol. 
Et medlem ønskede at et andet med
lem skulle have en påtale for at have 
fjernet et bord og stole foran et skur, 
malet det og påført det eget med
lemsnummer. Pågældende medlem 
blev indkaldt til partshøring. De to 
versioner af hændelsesforløbet var 
så langt fra hinanden, at sagen blev 
lukket uden afgørelse. 
Det indskærpes, at medlemmers 
private effekter foran skure og an
dre steder på pladsen skal være 
mærket med navn og medlemsnum
mer, som det gælder for stativer, 
bukke og klodser i henhold til vore 
vedtægter. 
To klager over, at medlemmers hun
de ikke blev ført i snor blev behand
let. I forbindelse med behandlingen 
af disse klager, blev det indskærpet, 
at der i henhold til levnedsmiddel
styrelsen ikke må være hunde på 
terrassen. På det øvrige område skal 
hunde være i snor. 

Punkt lb, Eksterne forhold af be
tydning for SSF. 
Sejlads og opankring inden for 100 
m. ud for Amager Strandpark er 
ikke tilladt. Området er afmærket 
med bøjer. Friluftsrådet har været til 
møde hos Amager Strandpark som 
oplyste, hvilke regler der i fremti
den er for ophold og sejlads ud for 
Strandparken: 
1. Grænsen for sejlads/op ankr ing er 

flyttet fra 100 m. ind til 70 m. 
2. I den sydlige ende bliver et 100 m. 

bredt markeret område med adgang 
til stranden for joller, robåde og 
lignende. 

3. I en afstand på 400 m. fra stranden 
må der ikke sejles mere end 6 knob. 

4. Det er ikke tilladt at sejle med 
speedbåde, vandscootere og jetski 
indenfor de 400 m. 

Dykkerområdet bliver spærret med 
bøjer og net. 
Friluftsrådet og DS vil snarest be
handle det forelagte regelsæt. 
Strandparkens hjemmeside oplyser 
om regler for færdselen i sommer
sæsonen. 
Det blev drøftet, hvilken instans, 
der har afgørelsen. Der mangler p.t. 
helt klare regler, ligesom der mang
ler oplysning om eventuelle repres
salier ved overtrædelse. Der ventes 
et svar fra Friluftsrådet. 

Punkt 2, Beretning: 
Sejlrenden: Tilsandingen er øget i 
sejlrenden, og den skal graves mere 
ud til næste år. Et brev sendt 2. juli 
til Københavns Miljøkontrol var 
ikke besvaret i begyndelsen af au
gust. Derfor har SSF kontaktet Mil
jøministeriet, som henviste til Miljø
center Roskilde. Der har SSF fået en 
god dialog om oprensning og klap
ning. Når der er taget stikprøver af 
sedimentet (kr. 4.000) af et uvildigt 
analyseinstitut, får SSF derefter be
sked på, om "sandet" kan klappes 
ved Strandparken eller et andet 
sted. 
To piger har smadret ovenlyset på 
dametoilettet på nordre plads, fordi 
de mente, de ikke kunne komme ud 
og gik i panik. Beløbet for udbed
ring (ca. kr. 10.000) søges inddrevet 
hos gæstesejleren, som havde piger
ne med om bord. 
En person, som er ekskluderet fra en 
af fiskeriforeningerne er nægtet op
tagelse i SSF. 
Ved Sundby Kajakklubs arrange
ment "Amager Strandpark Rundt" 
den 28. juli med deltagelse af 150 
kajakker, har "Bollen" ligget som 
kontrolfartøj for at styre ind- og ud
gående trafik i vores sejlrende. 
Vedrørende slettede medlemmer 
blev der fremsat ønske om, at oplys
ningen blev givet i bladet en måned 
inden effektueringen, men der var 

ikke stemning for det, da det vil for
sinke hele processen yderligere. 

Punkt 3, Havn og Plads: 
Zamboanga Poul har fejlagtigt fået 
tildelt Hans Guldagers plads i hav
nen. Poul kan på grund af sygdom 
ikke komme til og fra sin båd på en 
af de almindelige pladser. Havne
udvalget vil finde en løsning sam
men med de to medlemmer. 
Opsætning af ny el på molen i kana
len udfor klubhuset og til slæbeste
det på søndre plads udsættes til for
året for at undgå budgetoverskridel
se. Der monteres nogle midlertidige 
strømudtag i perioden. 
Et forslag om en omrokering af po
sterne i bestyrelsen med det formål 
at få tingene til at fungere bedre 
blev ikke imødekommet. Det er be
styrelsens holdning, at det er gene
ralforsamlingens afgørelse, hvem 
der skal have de forskellige poster. 
Vindmåleren er monteret. Næste 
trin er opsætningen af et stort dis
play. Finn Hendil kontaktes herom 
og pris indhentes. 
Flere nye både mangler stander, 
navn og hjemsted. Til januar sættes 
en notits i bladet med oplysning om, 
at det skal være i orden. Ligeledes 
oplyses det om placeringen af stan
deren på båden og om, hvilken vej 
stjernen skal vende. 
Mundtlige aftaler om medlemmers 
placering af både m.m. godtages 
ikke. Alle aftaler skal foreligge 
skriftligt til pladsmanden. 
Redaktøren havde på sin tur rundt i 
forskellige havne sammenlignet de
res toilet- og badefaciliteter med 
vores, og han havde konstateret, at 
vore faciliteter er både pæne og re
ne. 
Efter branden i skurene på nordre 
mole sidste år, blev det indskærpet, 
at området bag skurene skal være 
ryddet af hensyn til brandsikringen. 
Alligevel er det nu konstateret, at 
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der er bygget en bræddevæg og at 
der ligger forskellige materialer på 
området. Det vil blive forlangt fjer
net igen. 
Der blev fremlagt eksempler på 
selvbetjeningsmetoder til betaling af 
havnepenge. Det vil blive taget op 
til drøftelse på et senere tidspunkt, 
da der skal findes en anden ordning 
til opkrævningen, når Mogens, som 
meddelt, stopper om et år. 
Private genstande i værkstedet mel
lem skurene på nordre mole skal 
fjernes, og der må ikke stå cykler 
mv. foran branddøren. Det yderste 
værksted nedlægges og ombygges 
til tre enkeltskure, da værkstedet 
kun bruges til oplagring. 
Leif vil blive bedt om at kontakte 
produktionsskolen og teknisk skole 
og undersøge, om de vil kunne byg
ge skurene. 
Molerne forfalder. Derfor skal der 
laves en udskiftningsplan, der skal 
løbe over de næste 6-8 år. Arbejdet 
bliver dyrt, men er nødvendigt. 

Punkt 4. Klubhus: 
Der har været holdt møde med re
stauratøren om forpagtningskon
trakten. Der foreligger et fyldigt 
referat af møderne. Som ønsket af 
generalforsamlingen blev det fore
slået, at skipperstuen får medlems-
adgang udenfor restaurantens åb
ningstider og det kræver, at lokalet 
udtages af forpagtningsarealet, men 
det ønsker restauratøren ikke, da 
hendes tab af omsætning vil være 
for stort, især om vinteren. Eneste 
mulighed for at ændre på dette er, 
at opsige den nuværende kontrakt 
og lave en ny. Facts og konsekven
ser vil blive fremlagt for medlem
merne på generalforsamlingen. 
SSF fortsætter med at betale for ren
gøringen af de udvendige toiletter 
indtil en evt. ny kontrakt vedtages. 
Vedligeholdelsesaftalen på de ma
skiner i køkkenet, som foreningen 
ejer, siger at restauratøren betaler 
for reparationer, men at SSF står for 
udskiftninger. SSF's ønske om at der 
bliver tegnet en løbende serviceafta
le blev ikke imødekommet. 
Vedrørende leje af salen bedes afvis
ning af private kunder, der ikke er 
medlemmer, begrundet. Det kræver 

ikke bestyrelsens tilladelse at udleje 
til medlemmer eller til foreninger i 
nærområdet. 
Gulvet i køkkenet er muligvis lagt 
forkert. "Jobliv Danmark A/S" har 
konstateret at hældningen er så stor, 
at de, der arbejder i køkkenet kan få 
gener i form at smerter i ben og ho
ved. "Øens Murerfirma", som me
ner at de har lagt gulvet korrekt, vil 
forsøge at afhjælpe problemet. Vi 
afventer, hvad der videre sker. 
Der er ikke givet tilladelse til den 
påbegyndte udbygning på Senior
huset. Der er tale om en kasse til 
opbevaring. Brugerne vil blive kon
taktet herom. 

Punkt 5, Fester og arrangementer: 
Afriggergildet den 20. oktober an
nonceres i bladet og i aktivitetska
lenderen. Menuen (pris kr. 135) 
blev oplæst og trykkes på invitatio
nen i bladet. 
Man blev opfordret til at huske at 
aflevere liste over arrangementer til 
restauratøren, og til at bruge 
"hvidbogen" som en reminder til at 
huske tilbagevendende arrange
menter rettidigt. 
Bankospillet og fastelavnsarrange
mentet vil blive rykket en uge for at 
få flere deltagere. Begge arrange
menter vil blive annonceret snart. 
De to arrangementer "Sejlads på 
Donau" og "Mænd på dåse" er an
nonceret. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Der vil komme noget i bladet om 
weekendturen den 11.-12. august. 
Alle hold er i fuld gang igen efter 
ferien. 
Der undervises i motorlære lørdag 
den 22. september. 
Eksamen i sejlbåde er lørdag den 29. 
september og i motorbåd søndag 
den 30. september. 
I tilfælde af dårligt vejr holdes eksa
men den 6. og 7. oktober. 
Afrigning af skolebådene foretages 
den 13. og 14. oktober. 
"Øveballen" skal have skiftet nogle 
bord til vinter. Der er modtaget et 
fordelagtigt tilbud hertil. 

Punkt 7. Ungdom og Joller: 
Både mandage og onsdage er der 

stor aktivitet i afdelingen. 
Y24 er ikke helt på toppen mere. 
Tak fra DYK for lån af gummibåd til 
VM og EM 
Ved EM-udtagelsesstævnet til VM 
fik SSF en 3. og en 4. plads. 
Den 1.-2. sept. deltager vi i Århus 
Grand Prix og ranglistestævne. 
7.-9. sept. er der åbent DM i Skovs
hoved og den følgende weekend er 
der U23-stævne i Nivå. 
Grejet er blevet godt slidt i denne sæ
son. Alle jollerne bliver brugt meget. 
En af Feva-jollerne mistede roret på 
vandet. Opti-jollerne bruges kun til 
nybegyndere, og den stadige tilgang 
af unge gør, at Ynglingene efterspør
ges igen, især da de bruges til træning 
og eksamen i duelighedbevis. Næste 
sæson er allerede fyldt op. 
Navigationsundervisningen vareta
ges af Poul. 
Diplom-undervisningen er også be
gyndt igen. Eksempler på de forskelli
ge diplomer er ophængt i vinduerne 
på Det maritime Ungdomshus. 
Med tilgangen af nye unge er også 
fulgt nogle aktive forældre. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Aktivugen i juni endte lidt kaotisk. 
En skoleklasse, som ikke fik en lovet 
sejltur, vil blive taget med ud i 
"Bollen", og Erik Hauerberg vil sør
ge for aktiviteter i land for dem. 
Old Boys er blevet afholdt. Tak til Ly
netten for lån af nogle rigtig gode både. 
Familiesejladsen forløb fint, men 
"Bollen" mistede plovankeret. Et 
nyt er fremskaffet. 
Det forventes at SSF bliver tilbudt 
ranglistestævnet for Ynglinge i 2008. 
Datoen er p.t. ukendt. 
SSF er blevet bedt om at arrangere 
Torm Grand Prix Stævne med ca. 
200 forskellige både og joller. Dato
en er ukendt, men bliver det en 
kendsgerning, vil man forsøge også 
at inddrage Kastrup. 
Folkebådsklubben har forespurgt 
om SSF kan afholde DM i juli 2009. 
Det maritime Ungdomshus vil være 
perfekt til det. 
Ved DM for Folkebåde hentede Bri
an Friesendahl med Jan Knudsen og 
Michael Empacher som besætning 
en bronzemedalje hjem. 
Ved DM i L 23 har Niels Mogensen 

16 



med Do Do igen taget en medalje, 
denne gang sølv. 
Ved Luffe-DM i Bogense opnåede 
Henrik Heger med Lars, Marc og 
Morten som besætning en 7. plads. 
Skovshoved Sejlklub har forespurgt 
om SSF har planer om at genoplive 
"Møn Rundt". Det har SSF ikke, 
men man vil gerne tilbyde sin hjælp 
til afholdelsen af sejladsen. 
En opfordring til medlemmerne: 
Der er brug for friske og unge kræfter 
til kapsejladsudvalget, hvis vi fortsat 
skal kunne arrangere stævner. 
Den redningsflåde, der blev afprø
vet ved Old Boys Stævnet, er blevet 
givet til kapsejladsafdelingen. P.t. 
ligger den i vandet ved DMU og 
bruges flittigt af især badende børn 
ved slæbestedet. Den skal dog slæ
bes på land når der ikke er opsyn, 
da det ikke er helt ufarligt at lege 
med den. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Vedrørende vagten i 06/07: Der er 
indløbet 10-12 klager fra medlem
mer over uberettiget opkrævning af 
gebyr for manglende vagter. Klager
ne har vist sig at skyldes, at med
lemmerne skriver forkert medlems
nummer i vagtbogen. 

Den nye vagtsæson begynder den 1. 
oktober. Indtil efter generalforsam
lingen gås vagterne som hidtil. Der
efter ændres proceduren. Se medde
lelsen i bladet for august/september 
side 13. 
Redningsstigerne ligger klar og bli
ver monteret, efterhånden som bå
dene kommer på land. 
Den 22. september holdes Fisketur. 
Mogens sejler "Bollen". Kim køber 
præmier og retter selv henvendelse 
til sponsorudvalget. 
Der var fin deltagelse af motorbåde 
i Familiesejladsen. Der kommer en 
artikel i bladet. 
Bestyrelsens vagtseddel ophænges 
snarest. 
Punkt 10. Bladet: 
Der var ros til bladet. Michel Empa-
cher kontaktes af Tonny, da man 
gerne vil have lov til at bringe den 
gode artikel om DM i Folkebåde i 
bladet, så den kan blive læst i en 
større kreds. 
Indkaldelsen til generalforsamlin
gen blev gennemgået. 
Tilmeldingerne til navigationsun-
dervisningen bliver ophængt nu. 
Aktivitetslisten er opdateret, men 
det nye års aktiviteter kan føres på, 
så snart datoerne foreligger. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Der fremkom forslag om at påføre 
medlemskortet årstal i stedet for 
datoer. I sin nuværende udformning 
udløber datoen for medlemskabet 
midt i sommerferien, hvilket er tem
melig upraktisk. 
Formanden har fået tilsendt et bille
de af "Bollen", der ligger for anker 
uden ankerkugle. Hermed opfor
dres brugerne af foreningens både 
til at overholde reglerne. 
Når vagtordningen går i gang, vil 
der blive opsat et skilt i skipperstu
en om, at der ikke må indtages alko
hol i lokalet udenfor restaurantens 
åbningstid jf. bevillingsreglerne. 
Foreningens website er senest blevet 
opdateret i juni 07. Det er vigtigt, at 
der sker opdateringer hele tiden. 
Kim har tilbudt sin hjælp og kontak
ter webmasteren med en forespørg
sel om at give bestyrelsen adgang til 
selv at opdatere siden. 
Næste møde er mandag den 24. sep
tember klokken 18.30. 
Mødet slut klokken 22.35 

Ib Petersen Bjørka Schandorff 
Formand referent 

25 ars jubilæum 
Sundby Sejlforenings hornorkester har eksisteret i præcis 25 år 
og 17 måneder, det fejres med en konsert 
søndag den 14 oktober kl. 14 - 16 i Sundby Sejlforening 
Koncerten består af 2 afdelinger. 
I 1. spilles populær musik. 
I 2. spilles Tyroler slager musik jp 
Desuden vil de syngende brandmænd under- JI^T 
holde med viser og sange m. m. 

t -w 
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Sejlerskolen 

Elever og instruktører er nu tilbage 
efter ferier, vi havde brug for vika
rerne, tak for det. 
Vores weekendtur gik til Ven, vi 
var 5 både som krydsede, skiftevis i 
let vind og ingen vind 
Da vi langt om længe kom i havn, 
trak nogle tordenbyger op, det blev 
ved så længe at vores maver be
gyndte at knurre. 
Ankerne holdt ikke særligt godt, 
med Johnnys gummibåd blev det 
klaret. 
Endelig kunne vi tænde grillen og 
med en smuk solnedgang over 
Danmark vendte vi bøfferne og 
smagte på rødvinen, ved Hannes 
stearinlys gik det fint. 
Søndag kl. 10 skulle nogle både sej
le og vi lå alle i vejen, op med mud

rede ankre, det var som om alle bå
de ville afsted samtidig, der var et 
rod i havnen, 3 af vores både beslut
tede hurtigt at komme ud af den 
havn, så den obligatoriske gåtur på 
øen, må vi have tilgode til næste år. 

Husk følgende. 
Lø. d. 22/9 kl. 10,00 er motorlære 
lø. d. 29/9 kl. 9,00 
er eksamen i sejlbåd 
sø. d. 30,/9 kl. 9,00 
eksamen i motorbåd 
fre. d. 5/10 kl. 18,30 
afslutning med spisning 
lø og sø. 6-7/10 kl. 9,00 
reserveeksamen eller afrigning af 
bådene. Husk der er mødepligt. 

Ulla Skolechef 

Til & fra medlemmer 

En stor tak til 
Sundby Sejlforening 

samt den store opmærksomhed 
der var fra medlemmers side i 

forbindelsen med min mor 
Dagny Thygesen Steffensen's 

bisættelse. 

Med venlig hilsen 
Kim Steffensen 

LAVPRISBUTIK 

Bådudstyr til lavpris 
Find os på nettet.... 
eller lige rundt om hjørnet! 

Garmin 525 
7.999, Spar 1.000 kr. 

Garmin Fishfinder400C 
3.999, Spar 500 kr. 

WWW. 

l'1) ,i> 

Pirke, 80-200 g. 5 stk. 

v V )  

100 kr. 
C _ w 

p" ^ 
V—. L, r\ \ 

Marinetorvet.dk Holmbladsqade 97 2300 København S Tlf. 32 12 11 11 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkomme 

Lars Berger 
Woltersgade 7A, 3. 2300 S 
Mira C. Christensen 
Fælleddiget 81. 2300 S 
Bente Esberg 
Pilegårdsvej 69, 2730 Herlev 
Kristoffer Fuchs 
Høj de vangs Allé 3, 3. th. 2300 S 
Kristoffer Friis 
Egilsgade 43, 3. th. 2300 S 
Niels Hald 
Amager Strandvej 212. 2300 S 
Bjarki Johannesen 
Moldaugade 3, 3. th. 2300 S 
Kristian Schaarup-Jensen 
Engvej 19C, 2.th. 2300 S 
Claus Kim Juul 
Carl Johans Gade 10, 4. 2100 0 
Bjarke Arge Methmann 
Lergravsvej 37, 2. tv. 2300 S 
Martin René Mortensen 
Palermovej 23, 4. th. 2300 S 
Peter Nyegaard Nissen 
Ølandsgade 6, 4.mf. 2300 S 
Jeppe Staghøj 
Sofiegade 5, lej. 118. 1418 K 
Louise Vinther Steffensen 
Sofiegade 5, lejl. 118.1418 K 
Katrine Thorning 
Ølandsgade 6, 4.mf. 2300 S 

T o wærkskursus 
Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

Kursusstart: 
onsdag den 3. oktober 
kl. 1900 i Skippers 

Kurset er gratis, der må dog regnes 
med et beløb på ca. 100,- kr. til ma
terialer m.m. 

Underviser 
Basse og Fra 

Aktiviteter i SSF i 2007 
17. oktober Medlemsaften 

"Sejlads" på Donau" med Per Bruhn 
20. oktober Afriggergilde 
27. oktober Havnerundfart 
28. oktober Generalforsamling 

7. november Medlemsaften 
"Mænd på dåse" om ubådssejlads 

8. december Julefrokost 
16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-se j lforening.dk 

Navigation 
teoretisk del 
Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

Tilmelding og kursusstart: 
onsdag den 3. oktober 

kl. 1900 i 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. 

I kursusforløbet 
kommer et 
tilbud om et 

søsikkerhedskursus' 
hos Falck. 

Underviser: 
Poul Christensen 

Sejlerskolen 

Yachtskipper 
af 3. grad 

SSF afholder Yachtskipperkursus 
på tirsdage ca. kl. 1900 

med start omkring den 1. oktober 
og eksamen omking den 1. april. 

Forudsætning: Duelighedsbevis 
Sted: Det Maritime Ungdomshus 
Deltagergebyr er ikke fastlagt, men 
prisen bliver konkurrencedygtig. 

Deltagerantal max. 20 personer. 
7 instruktører er tilmeldt, og de 
resterende 13 deltagere bliver efter 
først til mølle princippet. 

Kuvert mrk.Y-3 afleveres på 
kontoret og skal indeholde navn, 
medlems.nr., mailadresse og dato. 

Ib Petersen 
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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 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

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

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

Skolechef: 
Ulla Helium 26 39 38 03 

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

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

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

Kapsejladschef: 
Mogens Fuglsang 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 Amagerbanken. 

Vi er lige så lokale, 
som du er. 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

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

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 
Mette Byriel Mette_by@Hotmail.com 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Forsidebilledet: 
Aftenstemning, som det kan ople
ves på floden Moldaii, der løber 
gennem Prag. ^ 
Fra seniorernes tur til Prag 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 



YD24 
Kristian, Morten og Marc 
tredobbelte medaljetagere 

De tre Sundbydrenge i ynglingen er i 
allerhøjeste grad med til at sætte SSF 
på sej lerkortet, med to sølv og en bron
zemedalje i 2007 

Efter stormvejrssejladserne ved EM og VM i Holland i 
juli, så var det tilbage til Danmark og starte serien om 
udtagelse til VM 2008, som foregår i Skovshoved i KDY 
regi. 
Udover udtagelsesserien var der også lige to Danmarks
mesterskaber hvor der var medaljer at sejle efter, 
KDY Skovshoved var i år arrangør af det åbne DM, det 
trak de stærke hollændere op til kapsejlads i Øresund, 
grunden var jo at det er her der skal sejles VM 2008, ud
over Europa og verdensmesteren 2007 Hidde Jan Haven 
var der tilmeldt 4 andre stærke hollændere, den stærke
ste tysker og svensker, så feltet til det åbne DM var 
stærkt da starten gik fredag den 7-9. 
Der var som sædvanligt rigtig god vind, som der har 
været hele denne sommer, 31 både til start og heriblandt 
verdensmesteren. 
1 sejlads blev vundet af en hollandsk pigebåd med skip
per Annelies Thies som trods knækket mast og båd gen
nem fribord ved VM, blev nr. 10 så det var ikke tilfældigt 
at hun var fremme. 
YD 24 fra SSF kom i mål som nr. 7, dog var der 4 uden

landske både foran dem. 
Fredag blev der kun afviklet en sejlads, så lørdag stod 
den på 3 sejladser, og her var der rigtig meget luft. 
YD 24 lagde ud med en 15 plads i 1 sejlads om lørdagen, 
ikke prangende og en rigtig dårlig en af slagsen, men 
som drengene udtalte, vi skal jo lave en fratrækker. 
2 sejlads var de med helt fremme og sluttede som nr. 4 
og 3 sejlads blev det til en 8 plads, ok placeringer, men 
som altid ikke tilfredsstillende for drengene. 
Så efter andendagen lå drengene på den altid ubehageli
ge placering blandt danskerne nr. 4 og nummer 7 i stæv
net, stævnet blev ført an af hollandske Annelies foran 
danske Anders G fra Furesøen med svenske Matthias på 
tredje pladsen. 
Mikkel Palludan som på førstedagen havde lavet en 25 
plads, havde lørdag vist vilje til at forsvare sit DM, og 
havde om lørdagen været helt med fremme i alle 3 sej
ladser med placeringer som nr. 1, 2, 2, og havde nu 
meldt sig kraftigt ind i kampen. 
Søndag den 9-9 jeg ville tage en følgebåd op til Skovsho
ved og tage billeder til bladet fra sejladserne, men da jeg 
ankom til Sundby og så hvordan havet teede sig, og hvor 
vinden kom fra, ja så hentede jeg blot min kikkert og 
kørte til Skovshoved. Den beslutning var jeg glad for, i 
Skovshoved blæste det 12-13 meter og bølgerne var 1-2 
meter høje. 
Jeg tog opstilling på molen, dommerne havde lavet mål 
lige ud for os, dog noget langt ude, men med kikkerten 
kunne jeg se hvem der kom i mål. 

Da ynglingklassen sejler op ned bane er det relativt nemt 
at følge fra land, dog var der ca. 1,5-2 sømil til topmær
ket, men da jeg kender de fleste både og sejl jo så kunne 



jeg følge med. 
Starten gik til 1 sejlads søndag og drengene fik en rigtig 
god start og er med helt fremme, ligger nr.4 hele vejen 
op ned og op, hvorefter det lykkedes 2 både at slippe 
forbi på lænseren i mål, ikke hverdagskost, men det er 
svært at dække af på begge fløje, så resultatet i sejladsen 
blev en 6 plads, med fratrækkeren inde i billedet ja så var 
stillingen inden sidste sejlads at Palludan var nummer et, 
Annelies nr. to, Anders G nr. tre, Matthias fra Sverige nr. 
4, verdensmesteren Hidde havde fået sejlet sig op på 
femtepladsen, og på sjettepladsen a point med sin evige 
rival Bo Reker Yd 24 fra SSF. For drengene var der først 
og fremmest kampen om bronze mod Bo at tænke på, op 
til sølv var der 6 point og guldet skulle der uheld til for 
Palludan. 

Starten til sidste sejlads i DM 2007 blev god for 24, ved 
første topmærke var de nr. 4 og Bo nr. 7 så det så godt 
ud for bronzen, efter andet opkryds var de stadig nr. 4 
og Bo nr. 6 og han havde ingen mulighed for at hente 

drengene, så jublen hos mig var stor, nr. to medalje i år 
var hjemme til drengene og SSF. 
Humøret var højt da de kom i havn, de havde helt styr 
på situationen, og havde i øvrigt haft det hele dagen. 
Resultatet af stævnet blev nr.l Annelies fra Holland, nr. 
2 Mikkel Palludan Køs og dermed vinder af DM for tred
je gang i træk, nr. 3 Anders Gottschalk fra Furesøen nr. 2 
i DM, nr. 4 verdensmesteren Hidde Jan Haven, nr.5 Mat
thias Sverige, nr. 6 a point med nr. 5 YD 24 SSF og nr. 3 
ved DM. 

Den 15-16. september var det så U 23 DM det drejede sig 
om, lørdag den 15 var vinden så voldsom, at sejladserne 
fra morgenstunden blev skudt af, da blæste det 18 meter 
i sekundet. 
Det betød så at der minimum skulle sejles 4 sejladser om 
søndagen for at mesterskabet kunne blive officielt. 
Der blev gennemført 6 sejladser i god luft søndag og 
med en serie på 3, 1, 2, 1, l,og 3 skulle man mene at den 
var hjemme, men næ nej, Anders G fra Furesøen havde 
lavet samme resultater, det er hvis man ser bort fra den 
berømte fratrækker, her smed Anders en 8 plads væk og 
YD 24 kunne smide en 3 plads væk. 

Så havde begge teams 3 stk. førstepladser, 1 stk. anden
plads og 1 stk. tredjeplads, når begge mandskaber har 
samme placeringer efter fratrækker, ja så træder resulta
tet i sidste sejlads ind og afgør mesterskabet, her havde 
Anders en 1 plads og drengene en 3 plads, så man kan 
sige at de blev slået med meget små marginaler. 
Sølv til Sundbys drenge igen denne gang i U 23 DM til
lykke med det, drenge. 

Omkring ranglistesejladser i Danmark om udtagelse til 
VM 2008 så har der siden hjemkomsten været 3 stk. et i 
Hellerup, et i Tårbæk og et i Århus med flg. Placeringer 
3, 4,3. 
Dette giver en øjeblikkelig placering på ranglisten i Dan
mark som nr. 2. 
Der vil til foråret afholdt tre stævner i Øresund der tæl
ler til VM udtagelsen så held og lykke drenge. 

Til sidst skal jeg lige nævne at, Morten Grønning, Kristi
an Schaldemose og Marc Wain Pedersen for tredje år i 
træk, har vundet U 23 Torm grandprix suverænt med 1 
plads i alle tre stævner så tillykke. 

Dette betyder at SSF i år har hjemtaget 5 medaljer til 
klubben, i folkebåd en bronze til Jan Knudsen, Michael 
Empacher og Brian Frisendal, i L 23 klassen har Nils Mo
gensen hjemtaget sølv til SSF og sidst men ikke mindst 
drengenes 3 medaljer i ynglingen. 
I Luffe 37 har Henrik Heeger i år taget en flot 7 plads ved 
DM i Bogense. 

Skrevet af ungdomsleder 
Tonny Pedersen. 



Mere kapsejlads - Amagercup 2007 

Ikke mindst Lynettens gummibådsbesætning - vores 2 juniorer Signe og Thomas Barfoed - havde en hård tørn med at 
udlægge banemærker i mere end 2 m høje bølger. Lidt mere komfortabelt var det på Ole og Jørgens Motiva - Cheers, 
der igen stillede op som dommerbåd. 

Den kraftige vind var en udfordring for materiellet, så vi så desværre en knækket mast på en X99 og en del flængede 
sejl. 

De samlede vindere af sejladserne blev: 

Spækhugger: DEN 133 Nauja Lars Møller Nielsen Sundet 

X99: DEN 517 Mille Kim Rasmussen Søhesten 

Banner 30: DEN 1 Can-Can Tommi Madsen Frem 

DH: første løb: DEN 42 BB 10 Meter Slipstik Michael Frank Hansen HAS 

DH: løb andet løb: 
H: løb tredje løb: 

DEN 67 
DEN 351 

Larsen 28 Freja 
H-båd Sinus 

I weekenden 8-9 september afholdt Amager klubberne Dra
gør, Kastrup, Sundby og S/K Lynetten i fællesskab det årlige 
Amagercup. Denne gang med Lynetten som hjemhavn. Det 
er 4. gang dette stævne afholdes. 

Sejladserne foregik lørdag på 2 baneområder - et syd for 
Flakfortet hvor klassebådene spækhugger og Banner 30 sejle
de på en op-ned bane og et nord for Flakket hvor X99 ligele
des sejlede op-ned. 
DH bådene var på distancesejlads mellem Pinhåttan og Mid
delgrunden. 

Søndag sejlede Banner 30, X99 og DH både på en fælles op-
ned bane, idet spækhuggerne som sædvanligt kun sejlede 
lørdag.. 

Der var i alt 37 tilmeldte både, hvilket er en mindre nedgang i forhold til året før. 

Som det ses af billederne var der god vind - mellem 10 og 15 sekundmeter - så der blev øvet sejlskift og rebning i den 
helt store stil. 

En frisk og travl weekend på vandet for sejlerne og de 
mange involverede officials. 

Rahlf 
Kapsejladschef 
S/K Lynetten 

Kilde: S/K Lynetten og Rahlf Nielsen 

Henning Gudmand-Hoyer Vedbæk 
Ol* QW T 



"Loup de Mer" 
Koblenz. Moselfloden 
Tyskland 
28. juli 2007 

Rejsebrev nr. 13 
Af Hans Guldager 
Foto Per Sejr Andersen Egå Sejlklub. 

Slut på Ønskesejladsen. 
I rejsebrev nr. 12, var Else og jeg selv i fuld gang med 

at beskrive Goran Schildts vovelige sejlads på Saone 
og Rohne floderne, beskrevet i hans berømte bog fra 
1948 med titlen Ønskerejsen. 
Vi forsøgte, at beskrive sejladsens lighedspunkter fra 
dengang og til nu på de to store sydfranske floder, der i 
dag forbinder hele Europa med Middelhavet. Det gik 
efterhånden op for os at ligheden var lig nul, den kan 
beskrives som at flodernes til tider leragtige farve er 
den samme - de gamle huse og borge er de samme, og 
så at vinene fra Saone og Rohne distrikterne også er de 
samme, nogen påstår oven i købet at de er blevet bedre 
efter at man er holdt op med at trampe rundt i Vinkar
ret. 

Den store katastrofe. 
Næstkommanderende på "Loup de Mer" Else...Hans's 

gode fe og skibets sproglige geni undtagen til fransk 
(som er mit gebet med et ordforråd på 100) sprang for
kert i et forsøg på at sætte personlig højderekord der 
endte med et ganske alvorligt benbrud Pinse lørdag og 
det midt i rygningen af et par flotte Al og nogle Foreller 
til Pinsefrokosten. 

Der tales meget i EU, om franskmænds mangel på hand
ling og deres bureaukratiske offentlige styreform. Vi har 
nu ikke stødt ret meget på disse mærkværdigheder i 
Frankrig og vi har da efter næsten 5 års ophold i det 
franske været involveret i systemet nogle gange. 
Et af de mere behagelige tilfælde var indregistreringen af 
en bil med franske nummerplader i vores navn. 
Det gik ganske smertefrit, som EU borger, har man sta
tus næsten, som landets egne borgere, det mest spæn
dende var nok spørgsmålet om adresse. 
Embedsmanden siger. De har en Bateau (båd) ved navn 
"Loup de Mer"(Havkat) i den nærmeste havn, jamen det er jo 
en Poissons (fisk) manifike mosjø hvor smager den godt ,De 
siger de har et stykke papir fra madame kapitainerie 
(Havnekaptajnen)der skriver at de har et længere varende op
hold og betaler herfor. De skal nu betale 12 Euro,( ca. 90 kr.) 
om 2 dage har de attesten med posten. 
Det gik knapt så let med forsikringen, men det er en hel 
anden historie. 

Men benbruddet. 
En kvindelig fransk sejler der vistnok var tysker, og mu

ligvis havde været sygeplejerske og hvis mand påstod at 
være terapeut, vistnok englænder men talte perfekt 

fransk, begge sandsynligvis midt i trediverne som hav
de havnens største skib der muligvis kunne havde en 
fortid som skotsk sælfanger båd, tog affære og dirigere
de hjælpetropperne. 

Dette med muligvis og vistnok er en ganske almindelig 
talemåde i en havn med sejlere fra hele EU. Plus et par 
Schweizere og en enkel Amerikaner, man fortæller ikke 
altid hvem man er, hvorfor man er her, hvilken lands
mand man er, ens profession eller mangel på samme, og 
hvorfor man har et så stort skib, og hvordan kan det væ
re at du sejler under fremmed flag. 
Anderledes med os danskere, vi er bund ærlige, har ikke 
noget at skjule, fører som den eneste nation splitflag, og 
går i seng ved solnedgang når landets borgere begynder 
på aftensmaden. 

Hvordan klarer man sig, når uheldet sker. 
Alarm telefonen 112 virker også her, i løbet af kort tid 
stillede hele 4 brandfolk og en kvindelig læge i uniform 
der åbenbart også var brandkvinde, der med kyndig 
hånd overtog ledelsen. Nu var det jo således at der fra 
havnen var hele 8 meter op til dige kanten ad en stejl 
jerntrappe så yderligere et par mand fra havnen med 
gode armkræfter måtte assistere. 
Benbruddet var lagt i en kasse og Else godt surret fast til 
en båre som man efterhånden fik bugseret op til Ambu
lancen der med hornet i gang satte kursen mod Provins
hovedstadens hospital forfulgt af en mindre kortege af 
havnens biler. 



Hospitalet var ikke ligefrem noget mesterværk i byg
ningskunst, til gengæld var effektiviteten, til trods for at 
det var Pinselørdag overalt i særklasse. 
Ambulancen kørte direkte ind på selve skadestuen hvor 

eksperter i benbrud øjeblikkelig gik løs på patienten. 
Diagnosen var klar. Anklen flækket på langs, der tilrådes 
øjeblikkelig operation, som kort fortalt gik ud på at få 
samling på bruddet ved hjælp af 12 galopskruer og nogle 
stålplader. Else, der efterhånden var døden nær af smer
te var parat til hvad som helst fik fremstammet et Merci. 
Derefter overlod vi Elses til en til videre for os ukendt 
skæbne. 

Benbruddet klarede sig fint efter operationen som efter 
de franske sagkyndiges mening var aldeles perfekt, så
dan kunne vi gætte os til der blev sagt til højre og ven
stre og det på alle tider af døgnet. 
Her er åbenbart ingen ventetider, masser af ansatte, god 
sydfransk siesta tid til alle, ingen patienter måtte slå lejr 
på gangene. 
Skal vi gøre vrøvl over noget så må det være at alle taler 
fransk og lægerne diskuterer på latin. 
Maden er ugenkendelig for os danskere der villigt påstår 
vi - næsten spiser alt, bare vi kan se hvad det er, hvilket 
kan være svært når føden har været udsat for den gode 
gamle dampkoger teknik. 
Hospitalets navn er for resten Louis Pasteur der for 
hundrede år siden opfandt pasteuriseringen af mælk øl 
og vin ved hjælp af hurtig og høj opvarmning. 
Else klarede sig med kaffe ost og franskbrød, samt det 
vennerne kom med af frugt og grønt og tabte flere kilo 
påstod hun. 

Det Multinationale Samfund. 
Hernede er det helt normalt at de pårørende kommer 
med maden hvilket blandt andet skyldes flere grunde. 
Patienten er kræsen eller bedre vant. Det er billigere at 
komme med den hjemlige mad frem for at betale for den. 
Endelig det forhold at Frankrig i dag rummer mange 

forskellige nationaliteter og trosretninger med hver sin 
mad tradition som de absolut holder fast i. 

Godt nok spiser franskmænd alt, undtagen fedt og dan
ske marinerede sild. Hinduerne spiser derimod ikke ok
sekød. Jøderne spiser ikke Svinekød og fisk uden skæl. 
Den muslimske verden spiser ikke svinekød men gerne 
alle mulige fisk. 
Jøder og Muslimer skal have kødet slagtet på en særlig 
måde. 

Alle kan tilsyneladende spise Fjerkræ, Får og Lammekød 
med undtagelse af Katolikkerne der kun spiser Fjerkræ 
og Fisk om fredagen. Jøderne må til gengæld ikke lave 
varm mad efter solnedgang om fredagen, men gerne 
spise den. Alle disse spiselige traditioner og vaner har 
sat sine spor. 
For Franskmænd, danskere og mange andre er det at 
spise nærmest blevet en kult så selv i en sygelig tilstand 
vil man gerne have lidt af bordets glæder, så klar jer selv 
eller spis den dampkogte lyder parolen. 

Else klarede 6 dage, fik alle tiders stillads bygget om
kring benet og fik lov til at blive sendt hjem i Rullestol 
med Sterling fra Montpellier. 
Flyselskabet var ikke i forvejen informerede, men ydede 
alle tiders service lige fra en smertefri sikkerhedskontrol, 
der kun pippede når detektoren blev holdt på benbrud
det til ekstra sæder i flyet, og så ikke mindst den kærlige 
omsorg.. 
Kort fortalt - Else kom helskindet hjem. 
De hjemlige læger undrede sig lidt over benbruds samle 
teknikken men syntes at det så ud til at være helt i or
den? Måske først om tre til fire år. 
En stor tak til sejler vennerne i Sundby Sejlforening som 
tog sig godt af Else hvilket fik alt til at glide noget lettere 
end det ellers ville have gjort. 

Hvordan med det blå sygesikringskort. 
Alt imens benbruddet blev lirket sammen overtog den 
fransktalende del af havnens faste stok, inklusive Hans, 
hospitalets kontor, alle ville selvfølgelig hjælpe, hvilket 



for engang skyld var herligt unødvendig, for kontoret 
styres af to yngre damer, der foruden EDB forstand også 
talte Eurosprake. (Det kommende fælles Europa sprog 
om 100 år). 

Nu havde jeg jo fulgt med i den hjemlige debat om det 
blå sygesikringskort som det halve Danmark pludselig 
også ville have selv om regeringen sagde, var unødven
digt. 
Derfor fremviste jeg først det gule Sygesikringskort som 
de meget humoristisk antog for at være et benzinkort til 
Shell. 
Det blå skinnende nye sygesikringskort med EU flaget 

som alle borgere i EU skal have fremover gjorde der
imod underværker, her var ingen bureaukratisk slinger 
eller spørgsmål, i løbet af få minutter var alle data hentet 
hjemmefra og godkendt. 

De påstod godt nok at det var en Madam der lå på ope
rationsbordet mens kortet lød på en Mosjø An? På dansk 
Hans. 
Der blev grinet godt grundigt og længe som kun fransk
mænd danskere og italienere er perfekte til. 
De beholdt kortet, det rigtige, som de sagde, der skal jo 
betales ved udskrivningen fra hospitalet død eller leven
de. Jeg vovede ikke at spørge for hvad. 

Vores gule kort giver ret til alle nødvendige behandlin
ger i EU, inklusive transport på samme vilkår som i Dan
mark de første 4 uger. Fra 1. januar 2008 kommer der nye 
regler der bland andet begrænser transport m.m. 
Det blå kort fungerer først efter de 4 uger og dækker som 
ovenfor nævnt på samme vilkår som gælder for det på
gældende lands borgere ,nødvendig hjemtransport må 
man selv klarer. 
I hele EU's hospitalsverden stortrives regulativer regler 
og bureaukrati samt Assurance selskaber. 

Rygning af Foreller. 

Reglerne for det blå kort er ganske enkel, du skal som 
princip simpelthen behandles som landets egne borgere 
men først efter 4 uger fra afrejsen hjemmefra. 
I Frankrig er hospitalsbehandling som hovedregel gratis, 
dog skal der betales for mad og drikke undtagen poste
vand, der skal ligeledes betales for telefon og TV, kørsel 
til hospital eller klinik med mindre det er en ulykke. 

Else på vej til Sterling. 

Reglerne kan være vidt forskelligt, alt efter hvilket de
partement hospitalet ligger i. Vil man på et af de mange 
privat hospitaler, skal man virkelig til lommerne . 

Er man langtidsrejsende i EU skal man gøre op med sig 
selv om man skal forsikre sig yderligere eller man tror på 
om det gule og blå kort er nok. 
Tænk også på om de EU lande man agter at opholde sig 
i har et hospitalsvæsen der er acceptable, eller er det 
nødvendigt i påkomne tilfælde at lade sig behandle på 
et privat hospital eller klinik. 
En langtidsrejse forsikring er under alle omstændigheder 
en ret dyr sag som det nok kan betale sig at forhandle 
med forsikringsselskaberne om. 
Vi havde ingen privat tegnede sygeforsikring ud fra de
visen om at der er ikke så langt hjem og hospitalerne i de 
fem lande vi har sejlet i er på højde med de danske og 
gratis eller næsten. 
Der står jo skrevet at man har ret til samme behandling 
som det pågældende lands egne borgere. 

Betalingen 
Efter 6 dage blev Else frigivet og da det ikke var muligt 
hverken at komme ned til båden eller ombord, blev hun 
kørt direkte til lufthavnen og hjem med Sterling til Dan
mark. 
Forinden var jeg i god tid og inden siestaen, mødt op hos 
kassemesteren for at løskøbe Else. 
Af en eller anden grund stak det bureaukratiske spøgelse 
sit hoved frem, der blev tilkaldt flere nydelige fransk 
talende damer der hver havde deres mening om hvorfor 
hun ikke havde set TV. og havde hun kun fået den al
mindelige hospitals mad når hun lå på en 4 sengs stue, 
hvoraf kun de 2 senge var i brug .Og heller ingen rødvin 
til maden, til disse for Else så gruelige lækkerier. 



Men håndklæder og natskjorte havde hun ganske rigtig 
dog fået de første par dage, indtil en ældre stuekamme
rat fik fortalt at hun var født i Paris og på sine yngre da
ge havde optrådt på Montmartre og nu var nød til at 
leve sine sidste dage i dette sydfranske hul. 
Du skal i øvrigt selv medbringe håndklæder og nattøj 
eller betale. 
Damen der kun talte fransk var åbenbart en god skue
spiller for Else forstod det hele, hendes appetit fejlede 
ikke noget for hun spiste alt Elses mad. 

Min gode ven skipperen på Fanny Hill af Egå var min 
sprogmæssige støtte, desuden computerekspert. Han 
begyndte at pille lidt ved tasterne hvilket medførte at 
damernes undertrykte temperament startede en debat på 
lokalsproget spagetti fransk som er helt uforståeligt for 
os almindeligt dannede EU borgere. 
Spagettifransk er et middelalder sprog fra dengang hvor 
de sydøstlige provinser Provence og Gard tilhørte Itali
en. 
Blandt de unge indfødte franske er det blevet supert at 
udfolde sig som lokal patrioter, akkurat lige som dem 
nede i Dragør, der mestrer den specielle Skanor/ 
Bornholmske dialekt. 

Det meste af en time var nu brugt og siestaen nærmede 
sig hvilket betyder på disse kanter at alt først åbner igen 
kl. 15.00 
Kassemesteren en ældre trivelig herre der ikke havde 
mælet et ord afbrød damernes tågesnak med et tryk på 

Visakort. Fra baggrunden råbte kassemesteren no no 
mosjø, coll cash ?. 

Nu spekulerer jeg på om det kan betale sig for Fransk
mænd at lade sig indlægge på et dansk hospital, her får 
man da kosten håndklæderne natskjorten og TV. gratis. 

Det blev en længere hospitals snak, som i realiteten kun
ne kortes ned til at man som sejler hvis ulykken sker ikke 
skal betænke sig på at overlade sit kostbare legeme til et 
fransk hospital. De er fuld på højde med de bedste dan
ske, måske lige med undtagelse af kosten. 
Betalingen ser ud til at være rimeligt, humøret er højt 
trods de sproglige vanskeligheder , og der er tilsynela
dende personale nok i alle mulige hudfarver og størrel
ser. 

Afsejlingen bestemt. 
Vi havde længe før benbruddet bestemt at afsejlingen 
skulle finde sted den 20 juni og faktisk aftalt med Fanny 
Hills besætning Else og Per at de ville eskortere os op til 
Lyon, som Per sagde så kunne damerne hygge sig mens 
vi sejlede. 
Hvordan den så skulle forstås. 
Efter Lyon burde jeg kunne klare mig selv, frem til 
"Saint Jean de Losne" der er lidt af et trafikmæssigt knu
depunkt for besætninger fra Danmark. 

Jeg fastholdt den 20 juni som start på sejladsen mod de 
hjemlige farvande. Båden skulle have en overhaling, der 
skulle provianteres og købes brændstof, og ikke mindst 
arrangeres en større "gute bei" fest i havnen. Så der var 
nok at tage fat på . 
Forude lå en distance på 2300 km. frem til Østersøen. 
Hele 167 sluser heraf de fleste i Frankrig. 

Men hvad med Goran Schildt og hans fantastiske sej
lads. 
Det var nogle fantastiske hårde dage selv om havnens 
faste stok hjalp så var savnet af Else som det faste holde
punkt næsten ikke til at bære, der var ikke tid eller lyst 
til at skrive så denne artikel blev først påbegyndt den 28 
juli i Koblenz 
Goran Schildt og sejladsen må vente til vi atter er hjem
me i Sundby Sejlforening. 

HG. 

tasten udskriv, frem kom en nydelig faktura med kolon
ner af ord og tal der sluttede med hvilket, der var det 
vigtigste. Et beløb på hele 86 Euro ( ca. kr. 645.00) incl. 
5% moms.. 
Vi var så overrasket over prisen at vi overhoved ikke var 
i stand til at komme med ophævelser, vi havde hørt nog
le skrækkelige gode sejler historier om snurrige regnin
ger, men det må nok være fra før det blå sygesikrings
kort. 
Kan jeg betale med carte d' Epargne, mit gode danske 



Generalforsamling 

EFTERÅR 2007 

Søndag den 28. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er pa valg: 

Formanden 
Ib Petersen 

Kapsejladschefen 
Mogens Fuglsang 

Ungdoms- og jolleleder 
Tony Pedersen 

2 havneudvalgsmedlemmer 
Flemming von Wovern (ikke genvalg) 
Johnny Pileborg 

Formanden for klubhus og bygninger 
Arne Olsen 

1 suppleant til bestyrelsen 
Leif Henriksen 

Kasserer 
Jørgen Rindal 

1 kasserersuppleant 
Elin Brinkland (ikke genvalg) 

Punkt 6, Andre forslag 

Forslag 1. 
Bestyrelsen foreslår: 

Skipperstuen får medlemsadgang udenfor restaurantens 
åbningstider. 

Motivering: 
På flere generalforsamlinger har der været forslag og 
tilkendegivelser om at få et lokale, hvor der kun er ad
gang for medlemmer og med adgang udenfor restauran
tens åbningstider, primært fra oktober til april, hvor der 
lukkes tidligt og der er lukket på mandage. 

Konsekvens: 
Forslaget kan kun gennemføres iht. gældende lovgiv
ning, hvis skipperstuen udtages af forpagtningsaftalen, 
og det ønsker forpagteren ikke. 
Hvis forslaget nyder fremme vil konsekvensen derfor 
være, at forpagtningskontrakten skal opsiges. 

Forslag 2. 
Forslag til generalforsamlingen. 
Der etableres et rygerum i Skipperstuen. 

Motivering: 
Så vi rygere slipper for at stå ude i kulde, regn og blæst. 

Sejlerhilsen 
A 326 Solveig Niklasson 

Forslag 3. 
Forslag til generalforsamlingen. 
Forslag A: 
At kontingentet for A aktive stiger midlertidigt med 50 
kr. halvårligt, for B aktive skal stigningen være 25 kr. 
halvårligt. Stigningen bort falder når hensigten i forslag 
B er opnået. 

Forslag B: 
At generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at forenin
gen udover kassekreditten, altid har en kontant behold
ning på 500.000 kr. til uforudsete udgifter. 

Motivering for forslag B. 
Set i bagspejlet vedr. oversvømmelse og renovering af 
køkkenet, som anstrengte foreningens økonomi og udlø
ste et ekstra kontingent, mener vi, at det er en god ide at 
have lidt til dårlige tider. Da SSF er en lille forening, me
ner vi at 500.000 kr. er en passende størrelse. 
Såfremt forslag A ikke bliver vedtaget, bortfalder dette 
forslag. 

Motivering for forslag A. 
Dette er midlet til at opnå forslag B. 

A 1054 Michael Fraenkel 
A 235 Kirsten Fraenkel 



Annonce: 
SSF søger kasserersuppleant (bladets ekspedition) 

Elin stopper ved efterårsgeneralforsamlingen og vi søger derfor et medlem, som vil overtage den ledige 
post. 
Jobbet er primært i kontortiden om torsdagen i et levende og muntert miljø. 

Interesserede bedes kontakte formanden 

Annonce: 
Webmaster 
Mette Byriel, som har programmeret og opsat vor flotte hjemmeside, ønsker at stoppe som webmaster. 
Det er planen vi skal have et system, så bestyrelsesmedlemmer selv kan redigere og opdatere indenfor de
res afdeling uafhængig af webmasteren. 

Interesserede bedes kontakte formanden 

MARINE fORVl DK LAVPRISBUTIK 

Bådudstyr til lavpris 
Find os på nettet.... 
eller lige rundt om hjørnet! 

Garmin 525 
7.999, Spar 1.000 kr. 

Garmin Fishfinder400C 
3.999, Spar 500 kr. 

L 

Pirke, 80-200 g. 5 stk. 100 kr. 
www.ma ri netorvet.d k 

Marinetorvet.dk Holmbladsqade 97 2300 København S Tlf. 32 12 11 11 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 24. september 2007 

Ikke til stede: Thomas Jensen (ferie) 
og Mogens Fuglsang 

Kasserer Jørgen Rindal fremlagde 
budgetsammenligningen for de før
ste tre kvartaler, hvor det er kom
met ud med et pænt resultat på ind
tægtssiden. 
Udskrifter af specifikke regnskaber 
er lagt til de enkelte udvalg. 
Det forventes at året slutter med et 
overskud. 

Generalforsamlingen: 
De bestyrelsesmedlemmer, der er på 
valg, tilkendegav om de stiller op 
igen. 
Bestyrelsens forslag vedrørende 
medlemsadgang til Skipperstuen 
udenfor restaurantens åbningstider 
og konsekvensen heraf blev drøftet. 
Forslaget og motiveringen trykkes i 
bladet. 
Der var modtaget et motiveret for
slag fra Kirsten og Michael Fraenkel 
vedrørende kontingentstigning. Og
så dette vil blive tryk i bladet. 
Yderligere forslag fra medlemmer
ne, der modtages inden fristens ud
løb, vil blive behandlet på et ekstra 
bestyrelsesmøde, som vil blive ind
kaldt. 

Punkt 1, Protokol: 
Seniorerne har fået tilladelse til at 
opføre en udvendig boks på fritids
huset til opbevaring af gasflasker. 
Fremover vil Else Thuring være se
niorernes talsmand overfor bestyrel
sen. 
Der skal vælges ny formand i Øster
søkredsen. 
Den 27. november vil der være et 
åbent møde for alle i SSF, med Dan 
Ibsen fra DS, som vil præsentere 
"Dansk Bådejer"-projektet. Der bli
ver sat en annonce i bladet herom. 

Punkt 2, Beretning: 
Erik Schultz-Nielsen har overladt 
SSF båden "Bulder", som tilhørte 
hans søn, Søren, der afgik ved dø
den i juli måned. "Bulder", der er en 
Lynæs Seniorbåd, vil blive solgt og 
beløbet indsat på en fond for klub
både i SSF. 
Tonny Pedersen forventer at deltage 
i generalforsamlingen for "Kultur
havn" 
Kim P. Andersen vil deltage i intro
mødet for Amager-Øst Lokalud-
valg. 
Redaktøren er blevet bedt om at 
fotografere de umærkede både, der 
ligger på pladsen i søndre hjørne. 
Billederne skal bruges i forbindelse 
med fremlysning inden evt. bort
auktionering eller bortskaffelse. 
Fremlysningen sker ved annonce
ring i SSF's blad og i Amager Bladet, 
og eventuelle ejere kan henvende 
sig til foreningen inden den 31. de
cember. 

Punkt 3, Havn og Plads: 
Der er stjålet endnu en motor fra en 
båd på trailerpladsen. For at gøre 
det vanskeligt at løfte grej ud gen
nem hegnet mod nord, forlænges 
skurrækken med 5-6 nye skure ud 
til Amager Strandvej, Leif Bryden-
felt vil sørge for dette. 
Problemstillingen mellem Guldager 
og "Zamboanga" skal løses nu. I 
henhold til foreningens love har 
Guldager ret til pladsen, og man vil 
derfor hurtigst muligt anvise 
"Zamboanga" en anden plads, der 
opfylder hans behov. 
Et medlem vil blive indkaldt til en 
samtale med bestyrelsen vedrøren
de ulovlig "klunsning" og depone
ring af materiale. 
En svensk gæstesejler var så dårligt 
fortøjet under ophold i SSF, at hans 
båd har ridset et medlems båd. 
Hans registreringsnummer er kendt, 

og når hans identitet er fastslået, vil 
SSF henvende sig til hans hjemklub 
og derigennem meddele ham, at 
han er uønsket i SSF. 
De fiskebøjer og net, der er udlagt 
lige for enden og tæt på sejlrenden, 
så de spærrer det brede havneløb, er 
til fare for sejladsen især efter mør
kets frembrud. En henvendelse til 
fiskeren, der ejer dem, har ikke givet 
resultat. Man vil forsøge med andre 
tiltag, men hvis disse ikke virker, 
kan det komme på tale at kontakte 
Fiskerikontrollen. 
Ombygningen af det nedlagte halv
tag og filebænken på nordre mole er 
i gang. 
Vinter oplæggere må lægge deres 
båd i havnen fra den 1. november. 
Kommer man tidligere betales den 
almindelige takst. 

Punkt 4, Klubhus: 
"Job-liv-Danmark" har fremsendt et 
svar på vores henvendelse vedrø
rende hældningen på køkkengulvet. 
Dette vil blive forelagt den murer, 
der har lavet gulvet. Arne Olsen 
arbejder videre med sagen. 
Hanne R. Nielsen har ikke kunnet 
finde noget i SSF's regler vedrøren
de hunde på terrassen. For at få en 
klar afgørelse på problematikken, 
vil hun kontakte Miljøkontrollen. 

Punkt 5, Fester og Arrangementer: 
Udvalgsformændene blev bedt om 
at aflevere gæstelisten til afriggergil-
det, så invitationerne kan blive 
sendt ud. 
I skrivende stund er der kommet en 
aftale i stand vedrørende musikken 
til julefrokosten. 
Datoerne for bankospillet og faste
lavnsarrangementet skrives i aktivi
tetskalenderen. De er begge rykket i 
forhold til tidligere år. 



Punkt 6, Sejlerskolen: 
En klage over en instruktør er blevet 
behandlet på mødet, og det vil blive 
henstillet til instruktørerne om at 
vise hensyn ved havneanløb. 
Den 22. sept. er der kursus i motor
lære for de 15 elever, der skal til 
prøve i praktisk sejlads den 29. sept. 
14 elever skal til prøve i motorbåd
sejlads den 30. sept. 
Et medlems tilbud om at reparere 
"Øveballen" står fast. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Den Feva-jolle, der var udlånt til 
Dragør sejlklub i weekenden, er le
veret tilbage i fin stand. 
"Tryk" udlånes til DM for Spæk
huggere i Tårbæk og til X-35 stævne 
i Kastrup Sejlklub efter aftale med 
Kim Foged. 
Den sidste sejlaften for ungdommen 
er i denne uge. Muligvis vil der bli
ve afholdt træningslejre et par lør
dag/ søndage i vinterens løb. 
Fra den 1. okt. er der teoriundervis
ning for ungdomsmedlemmer klok
ken 17.30-19.30. 
Den 3. dec. Holder ungdomsafdelin
gen juleafslutning for børn, unge og 
deres forældre klokken 19-21.30. 
Midt i november er der førerweek
end sammen med Lynetten i DMU. 
Her skal bl.a. lægges en 3-årsplan 
for arbejdet. Senere indkaldes foræl
dre og børn til et møde herom. 
Hvis foreningen stadig skal kunne 
deltage i kapsejladsstævner rundt 
om i landet med Ynglingene vil det 
kræve en stor forældreopbakning. 
Det har været et godt, blæsende sej-
lerår. 
YD 24 har hentet yderligere præmi
er hjem. Ved åbent DM fik de bron

ze, og ved U23-DM blev det sølv. 
Godt gået! 
Jollepladsen på nordre plads er 
fyldt op. Der kan ikke tages flere ind 
på dette sted. Der er stadig plads til 
kajakker. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Intet. 

Punkt 9, Motorbåde og sikkerhed: 
50 personer fordelt på 10 både del
tog i fisketuren. Vejret var fint og 
der var præmier til alle. 
I forbindelse med festen havde Kim 
indkøbt et antal cd'er med partymu
sik til brug ved fester. 
Vagtsæsonen begynder mandag den 
1. oktober. Indtil generalforsamlin
gen fortsættes efter det gamle sy
stem. Det nye system vil være en 
lettelse for bestyrelsens medlemmer. 
Der er opsat en "brugsanvisning" i 
vagtstuen. Kim har ryddet op og 
gjort rent i vagtstuen. TV'et er sat i 
stand. 

Punkt 10, Bladet: 
Den nuværende web-master ønsker 
at stoppe. SSF takker for en flot ind
sats. 
Der skal søges en ny, men det skal 
også besluttes om de enkelte udvalg 
skal kunne lægge indlæg på hjem
mesiden for at højne aktualiteten. 
Den printer og scanner, som ikke 
længere opfylder kravene fra redak
tøren, vil blive givet til sekretæren 
eller til ungdomsafdelingen. 
Det blev debatteret, hvorvidt man 
kan kalde det et sponsorat, hvis en 
sponsor af præmier til et arrange
ment får annonceplads til gengæld. 
Man var enig om, at det er det ikke, 

og at den reelle omkostning til evt. 
annoncer skal afholdes af forenin
gen/afdelingerne og ikke belaste 
bladets økonomi. 
Redaktøren vil gerne informeres om 
annoncørere, ikke mindst de faste 
sponsorer. 
Der ønskes klare retningslinier for 
annoncer, både for hvad man kan 
forvente som fast sponsor for for
eningen og som anden annoncør. 
Det blev fx foreslået, at der laves en 
speciel kolonne med annoncer af 
samme størrelse og gældende for et 
år ad gangen for de faste sponsorer. 
Redaktøren og Tonny Pedersen vil 
lave forslag til nogle retningslinier, 
som de vil forelægge bestyrelsen. 
Ansøgningerne til vinterpladser i 
havnen skal sættes i bladet nu. 

Punkt 11, evt.: 
Kandidater til "Årets Sundbyer" 
blev drøftet. 
Det blev også debatteret, om punk
tet Klubhus bør lægges ind under 
punktet Havn og Plads, da der er 
mange sammenfald, men det var 
der ikke stemning for, da området 
vil blive alt for omfattende. 
Nøglen til flagskabet er blevet fjer
net fra vagtstuen, og efterlyses der
for. 
Mødet slut klokken 22.05. 

Ib Petersen Bjørka Schandorff 
Formand referent 

Til Sundby Sejlforening. 
Amager Strandvej 15,2300 

Hermed overdrager undertegnede, E. Schultz-Nielsen, sejl
skib Lynæs, 18 fod, til 

sejlforeningen, med tilhørende sejl, mast med rig, samt skur på 
pladsen med alt deri. 

Med hilsen fra: 

E. Schultz-Nielsen 
Kildevældsgade 82 Kbhvn. 0. 2100. 



Seniorernes 
udflugt til Prag 

SENTORTUR TIL PRAG FRA 23.9.07 TIL 
27.9.07 
SØNDAG: 
Tretten glade og forventningsfulde SSF senio
rer mødtes i lufthavnen kl. 11.35, blev gennem
lyst uden problemer og så vente til 13.35, tiden 
gik med bl.a. Whisky smagning og så blev alle 
placeret i Boeng 737 Skyeurope, nåede at få kaf

fe - og så var 
vi i Prag. 
Fandt med 
guidens 
hjælp bus
sen til en 
lang tur til 
mange ho
teller- ende
lig hotel 
"Amadeus". 

Sjovt indrettet hotel med opbygning i under
etagen uden om 2 store træer. Fik efter lang tid 
vore værelser på 1 og 2 etage ud til en vidun
derlig gårdhave med de to træer som midt
punkt. Efter udpakning ud i gårdhaven, som 
blev vores samlingssted på hele turen. 
Samlet gik vi ned ad de toppede, flot mønstre
de brosten, som er Prags særkende, til en nyde
lig restaurant, vi var meget sultne og maden 
var god, hjem til gårdhaven, hvor vi hyggede 
os med lidt diverse og megen snak. 
MANDAG: 
Strålende sol og så til "Krudttårnet" under uret, 
hvor, Jens, vores guide ventede. Vi betalte for 
en gåtur- men hvilken gåtur-. Jens fortalte på 
en levende og fængslende måde om alt hvad 
Prag står for, vi fulgte ham rundt en masse ste
der, både fra den gamle og nyere historie, det 
var meget spændende og vi blev klogere på 
dette lands omskiftelige historie. Sluttede på 

Karlsbroen, her er liv og tusindvis af turister, 
og mange kunsthåndværkere udstiller her, 
hvilket de i øvrigt skal have kvalitetstilladelse 
for at få lov til, sikke en oplevelsesrig tur. 
Vi delte os for at se endnu mere af denne flotte 
historiske by. Nogle tog med en lille bjergbane 
op til Prags efterligning af Eifeltårnet og andre 
under broen til en lille hyggelig kafe, hvor vi 
kunne sidde udenfor i solen og nyde et flutes 
med æg og bacon og et stort velfortjent glas øl. 
Middag på en ikke spændende restaurant, men 
vi fik hyggen tilbage i vores gårdhave. Det blev 
vist lidt sent— 
TIRSDAG: 
En tur på det gule marked, navnet efter alle de 
østerlændinge, der er bodejere, rimeligt vejr til 
kl. 12, hvor regnen overmandede os. Vi fandt 
læ under nogle store parasoller og udvekslede 
markedserfaringer. Vi tog sporvognen hjem for 
at være klar til kl. 17 hvor vi igen skulle mødes 
med guiderne ved "Krudttårnet". De fulgte os 
på en lang gåtur til Moldau, hvor en båd vente
de os. 
Vi sejlede ud på 
floden, om bord 
var der "Taselv-
bord" med forskel-
lige tjekkiske retter fl 
og en svensk guide 
fortalte os om tjek
kernes liv og penge fra vugge til grav, samtidig 
med at vi prøvede at se, hvad der skete langs 
kajen. Det regnede, men vi fik dog et smukt kig 
på tilbageturen af Prag by night. Sporvognene 
fungerer perfekt, og nu havde vi fundet ud af 
hvilken vej vi skulle, gik vi ned ad gaden var 
det til floden og omvendt. 
ONSDAG: 
Vi gik på egen hånd og fik endnu nye indtryk 



Det var igen en vidunderlig tur med seniorer
ne, godt kammeratskab, sammenhold og hjælp
somhed. 

Rita medl.nr.498 og Grethe medl.nr.862 
Foto: Mogens Fuglsang 

af denne spændende by. 
Om aftenen mødtes vi igen ved "Krudttårnet", 
hvorfra vi gik ned ad hovedgaden for at finde, 
hvor vi skulle spise afskedsmiddagen "Stedet", 
endelig en rigtig "indfødt" restau
rant ,"Skorepka" med gamle tjekkiske ting, her
ligt udsmykkede gamle vogne og landbrugs-
redskaber, og turens clou: Vi andesteg med 
skarp kniv i ryggen og alt tilhørende til hver, 
totalt perfekt. Glade og mætte hjem til vores 
gårdhave, hvor sjatterne kom på bordet og så 
igen denne aften kl. 23 et ordentligt brag, som 
vi troede var en sur gæst, der syntes vi støjede, 
så vi talte stille og godnat for sidste gang. Vi 
fandt senere ud af at braget var en kastanie der 
ramte bliktaget fra 5 sals højde. 
TORSDAG: 
Nogle gik i byen for at bruge de sidste koru-
naer og kl. 12.20 kom bussen og hentede os og 
kørte til lufthavnen, denne gang en anden vej 
ud, så vi fik atter set noget nyt. Kvik og hurtig 
tur hjem til Kastrup. 

Il M* Ai 
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Københavns Havn kan anløbes dag og nat. 

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

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

Sejlads til og fra Lystbådehavnen ved Langelinie skal foregå på tværs af havne
løbet og må ikke genere den øvrige trafik. Anløb af Sdr. Frihavn skal foregå på 
tværs af havneløbet - ligeledes uden at genere den øvrige trafik. Hold øje med 
trafikken til og fra DFDS Terminalen i Sdr. Frihavn. Lystsejlads er ikke tilladt, 
når fragt- og passagerskibene 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. 

Besejling sydfra 
Under passage af 
Sjællandsbroen og 
jernbanebroen er 
den frie gennemsej-
lingshøjde 3,0 m 
ved middelvand
stand. Slusen i Kal
veboderne åbnes i 
perioder. Se Slusen 

Strøm 
Strømmen gennem 
havnen er højst 2 
knob. Strømmen i 
havnen følger som 
regel løbets retning, 
dog kan N-gående iroen 

.tori 



orenings 
årlige havnerundfart 
løber af stabelen lørdag den 27. oktober 

k m 

Tag familien med på en hyggelig fællestur rundt i Københavns havn. 

Har du ikke deltaget før, så prøv det i år. 

kl. 930 mødes vi på Søndre Mole hvor vi får en lille en, ser hvordan vejret er og fi 
den første orientering om hvor vi 

tager hen og spiser frokost og drikker eftermiddagskaffe. 

Bagefter sejler vi i samlet flok fra SSF 

Vi lægger til kaj og holder pause flere steder på ture 
så husk at medbringe 

kaffe, kage og madkurv til besætninge 

Alle både uden mast kan deltage 
(vi WkåS også under nogle af broerne) 



SKURUDDELING 
20. september 2007 

Nedenstående liste viser hvilke skure der er uddelt pr. 20. 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 har betalt for skuret. 
Et enkeltskur koster 1500 Kr, og et dobbeltskur 3000 Kr. 

Følgende medlemmer har fået tildelt skur: 

Medlnr. Navn Indmdato Skurnr. 
1076 Verner Aksel Dvoracek 03-06-1976 18V2-19 
521 Benny Rasmussen 03-05-1979 303-304 
896 Per Nielsen 28-02-1980 196-197 
738 Bent Naundrup Larsen 29-09-2000 97 
562 Bolette Lehn Petersen 18-04-2002 73 
956 Svend Jakobsen 20-06-2002 68 
971 Steen Larsen 08-08-2002 198-199 
264 Joakim Quistorff-Refn 06-03-2003 216 
324 Ejnar Jørgen Frederiksen 13-03-2003 217 
341 Tom Peter Benda 03-04-2003 277-278 
992 Jimmy Julskov Schlie 24-11-2005 708 
895 Svend-Aage Pedersen 24-08-2006 710 

1059 Niels Jørgen Axelsen 21-09-2006 707 
409 Preben Nielsen 22-02-2007 203-704 

Havneudvalget September 2007 

Vinteren 2007/2008 

Jeg ønsker at min båd ligger i vandet i vinterhalvåret 2007/2008. 
Der er selvfølgeligt gyldigt pladsmærke på båden. 

Medlemsnr. Bådtype Bådnavn Havnepladsnr. 

Navn Dato. 



Sejlerskolen 

Selv om vejret ikke var det bedste 
fik vi klaret prøverne i sejlbådene 
og motorbåden, alle 27 elever be
stod,et stort tillykke.Samtidig tu
sind tak til censor Lasse,alle in
struktører og vikarer.Den nye til
meldings liste 2008 sidder i reolen i 
mellemgangen, den er kun til den 
praktiske del, udfyld og læg den i 
brevkassen til kontoret, inden 1 
marts, helst før, da der er mange 
nye medlemmer som gerne vil 
med, anden års elever skal også 
udfylde en liste, med måske nye 
ønsker om anden båd eller instruk
tør. Tag med på havnerundfart lø. 
27 /10 se i bladet. 

Med efterårs hilsen Ulla 

Hjertelig tak 
til bestyrelse og medlemmer i SSF 
for venlig deltagelse ved min 
mands - Erik Hansens - bisættel
se den 18. august. 
Ikke mindst tak til Jer, der deltog i 
bisættelsen og den efterfølgende 
sammenkomst. 

Under Eriks lange sygdomsperio
de var noget af det bedste han 
viste, at køre en tur i havnen på 
sin el-scooter og få en lang snak 
med Jer. Jeg kunne i høj grad 
mærke, at hans humør var langt 
bedre når han kom hjem igen. 

Også tak for stor hjælpsomhed fra 
bestyrelse under Eriks sygdoms
forløb. Det har betydet meget for 
os begge. 

Mange hilsner 
Birthe Hansen 
Medlem nr. 1148 

Aktiviteter i SSF i 2007 
26.-27. maj Sejl noget andet Østersøkredsen 

27. maj Pinsemorgen 
2.-3. jun Afsluttende ranglistestævne Yngling 

9. juni Jazz i SSF 
17. juni Familiesejlads 
23. juni Sankt Hans aften med bål 

2.-7. juli Sommercamp Ungdom, Tejn, Bornholm 
18.-19. august Old-Boys 

27. oktober Havnerundfart 
28. oktober Generalforsamling 
8. december Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-sejlforening.dk 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Kirsten Andreasen 
Hortensia vej 6,1. 1857 F 
Arne Carlsen 
Dalgas Boulevard 78, 2000 F 
Mogens Hansen 
Kærskiftevej 177. 2500 Valby 
Bo Lauridsen 
Rødegård 1, 2.tv. 2300 S 

Ulla Gellert Nielsen 
Helgesvej 16, 2. th. 2000 F 
Erik Rønn 
Nældebjerg Alle 39 2670 Grreve 
Kåre Pless Svensson 
Stradellasvej 12, l.tv. 2450 SV 
Michael Sørensen 
Hortensiavej 6,1.1857 F 

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 



Returneres ved varig adresseændring N 

Afsender PO$TY 
Sundby Sejlforening ^ 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

pp DANMARK 

www.go-and-sail.dk 
PROFESSIONEL MARITIM UNDERVISNING 

MÆND PÅ DÅSE ! 
foredrag om ubåden NORDKAPEREN 

v/ Martin Kristensen 

Foredraget om livet på 
ubåden Nordkaperen går 
tæt på de tanker og 
følelser, der kommer, da 
foredragsholderen for 
første gang oplever, at 
tårnlugen bliver lukket, og 
de sidste solstråler 
slipper op. 

Når ubåden begynder at tage hældning fremover og 
dykke mod dybet for at blive under overfladen i flere 
uger. Hernede er uheld og uprofessionel opførsel ikke 
ti l ladt. 

Men ikke alt går, som det skal. Foredraget giver også et 
indblik i ubådens historie og svar på spørgsmål som, 
hvorfor en ubåd overhovedet kan dykke 

onsdag den 7. november 

Kl: 19.00 
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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 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

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@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Ib Petersen 32 52 25 44 
E-mail ibpetersen@privat.dk 

Næstformand, 
Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

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

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

Havneudvalg: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

40 71 39 99 
E-mail Kent.w@nielsen.mail.dk 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

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

Skolechef: 
Ulla Helium 26 39 38 03 

Kapsejladschef: 
Benjamin Mody 51 29 37 24 
E-mail benjamin@mody.dk 

Festudvalg: 
Hanne Rosa Nielsen 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 

Ny kasserer 

Sundby Sejlforening skal have 
valgt en ny kasserer på efterårsge-
neralforsamlingen i oktober 2008 
med tiltrædelse november samme 
år. 

Den nye kasserer skal have regn
skabsmæssig baggrund og forven
tes at bibringe fornyelse i forenin
gens forretningsgange og beta
lingsrutiner. 

Vi tilbyder oplæring i foreningens 
programmer og rutiner. 

Begyndelse snarest muligt. 

Fast arbejdstid hver torsdag i kon
tortiden 19-2030. 
Resten efter eget valg og skøn. 

Fri kontingent og honorar efter 
aftale med bestyrelsen. 

Henvendelse til formanden eller 
kassereren. 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Webmaster: 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 5 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Forsidebilledet: 
Sejlerdrenge fra SSF, læs mere i 
referatet fra generalforsamlingen 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 
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Standerne dhaling 2007 

Formanden var desværre forhindret i at deltage i dagens festligheder, Tonny holdt i stedet 

efterårets tale. 

Ja så gik sæsonen 2007, som ikke har 
været den bedste vejrmæssigt, den 
er heller ikke sædvanlig her ved 
standernedhalingen, det plejer jo at 
være klubbens formand der holder 
tale, dette er som mange af jer ved, 
ikke muligt i år da Ib er blevet luk
ket inde på hospitalet, grundet syg
dom, en af årsagerne er som han 
selv sagde til mig forleden dag, jeg 
lugter af gammel fiskekutter i øje
blikket, men det er jo en del af be
handlingen, (det er jeg nu ikke hel 
sikker på). 
Men en stor hilsen fra formanden 
som er i kraftig bedring, og som 
forventer at dukke op på generalfor
samlingen. 

Foråret var jo hel forrygende, dejlig 
varme og sejlervejr, men så var det 
åbenbart også opbrugt, sommeren 
har været kold, våd og voldsom 
blæsende og det fortsatte blot i ef
teråret. 
Hvis vi skal se det positive i det, så 
kan sejlerne ikke klage på manglen
de vind. 
Jeg vil også mene at dem der var på 
sejlerferie, lærte deres naboer i de 
forskellige havne at kende, det blev 
for de flestes vedkommende, til me

re tid i diverse havne, end det blev 
til sejlads. 
Undertegnede var selv for første 
gang på sejlerferie i 28 år, og vi var 
utrolig heldige med vejret, dog var 
vi ude i voldsomme bølger i motor
båd, hvilket jeg som kludesejler må 

sige, ikke er så sjovt som når det 
foregår i sejlbåd, men vi kom dog 
igennem uden søsyge og uden at 
skræmme min kone. 

SSF er i dag en forening der består 
af rigtig mange medlemmer, alle os 
der har været her i nogle år, ved 
hvor vigtigt det frivillige arbejde er i 
denne forening, foreningen er ikke 
dyr at være medlem af, men det er 
kun på grund af alt det frivillige 
arbejde som de mange frivillige læg
ger i klubben. 
Jeg vil her komme med en opfor
dring til nye medlemmer og andre 
medlemmer der har lidt tid i over
skud, til at tage del i det frivillige 
arbejde, hvad enten det er i havne
sjakket, sejlerskolen, bestyrelsesar
bejde eller i ungdomsafdelingen. 
Stor tak til alle frivillige som gør det 
muligt at nyde havnen, faciliteterne, 
menneskerne og alt det andet dejli
ge ved SSF. 

Med hensyn til vores længe ventede 
lejekontraktforlængelse, så kan jeg 

8 

Repræsentsnter fra ungdomsafdelingen tog standeren ned. 
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Også kanonererne var til stede med både store og små kanoner. Der saluteredes så bladene 

blæste af træerne. 

kun sige at vi er kommet tættere på 
en afgørelse, men her er det som 
med regeringen, så snart der er ind
blandet politikere og embedsmænd 
så tager ting tid, der skal jo tages 
beslutninger. 

Det Maritime Ungdomshus er i dag 
en stor del af SSF ikke mindst ung
domsafdelingen, disse to ting er i 
den grad integreret i hinanden, og 
for mange udenforstående kan det 
være svært at skille, jeg kan dog 
meddele at os der har med det at 
gøre i det daglige ikke er i tvivl, og 
værdsætter dette forrygende samar
bejde enormt. 
Til dem der var skeptiske da vi star
tede kan jeg kun sige, kan i se hvad 
vi sagde, det virker bare og blev den 
forventede gevinst. 

Ungdomsafdelingen nyder godt af 
denne sejlforening, som i den grad 
værdsætter det vigtige element en 
masse unger er, os der er der ude og 
lægger mange timer i det, vi elsker 
at se de glade unger, jeg kan dog 
sige at det ikke altid er nemt, at stil
le disse børn af curlinggenerationen 
tilfredse, 
Når jeg siger curlingbørn, så mener 
jeg at de unger er vant til at hver en 
sten bliver fjernet på deres vej, det 
er både godt og ondt, specielt når vi 
skal bruge vores dyrebare fritid på 
dem, for vi i afdelingen stiller krav 
og der er konsekvenser hvis de ikke 

bliver fulgt. 
Her er jeg nok den blødeste af os 
derude, drengene er meget hårdere 
og kræver mere, se det værdsætter 
jeg, så kan jeg jo altid være ham der 
trøster og gir is. 
Der bliver ikke slækket på kravene 
fremover, tværtimod, jeg tror dog 
børnene kan lide det, de kommer jo 
hver gang. 

Jeg vil også gerne lige komme med 
et stillingsopslag mens vi er nogle 
mennesker samlet, beslutningerne i 
foreningen skal tages af nogle, her 
er det de valgte, så til alle jer, der 
skulle have lyst til at være med, der 

hvor de bliver taget, så er her en 
opfordring, mød op på generalfor
samlingen, stil dog op til valg, vis 
noget interesse for denne dejlige 
forening som SSF er. 

Til sidst vil jeg lige nævne at SSF i år 
har haft et forrygende sejlerår på 
kapsejladsfronten, er der nogen til
stede, der kan huske om der nogen
sinde er blevet vundet 5 medaljer til 
klubben i det samme år, jeg kan ik
ke, men jeg er jo heller ikke så gam
mel. 
4 DM medaljer og en sølvmedalje 
ved Europamesterskabet, og for at 
gøre det lidt bedre, så er den ene 
sølvmedalje i U DM lige blevet byt
tet til en guldmedalje, dette skyldes 
den første dopingsag i dansk sejl
sport nogensinde, det gør dog ikke 
drengens medalje dårligere, vi skal 
jo være glade for at der er nogen der 
kontrollerer at der ikke bliver snydt, 
og skal jeg se det positive i denne 
sag, så er det at der er sendt en kraf
tig besked og advarsel gennem sejl
sportsverden til alle og specielt de 
unge. 
Det betaler sig ikke at snyde i nogen 
henseende HUSK DET ALLE SAM
MEN. 
Nu vil vore to unge sejlere Martin 
og Mads hale standeren. 

TAK 
Tonny 

Til ære for "Admiralens" hjemkomst fra hans 5 år lange togt på fremmede have og kanaler 

sang kononererne en munter hymne på melodien "Adniralens vise" 
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Referat af 

generalforsamlingen 
søndag den 28. oktober 2007 

Formand Ib Petersen bød velkom
men til de mange medlemmer, der 
var mødt frem til efterårets general
forsamling. 

Punkt 1. Valg af dirigent: 
På bestyrelsens anbefaling blev 
(921) Søren Bødtker valgt. Han kon
staterede straks, at generalforsam
lingen var indkaldt korrekt og der
med lovlig. Et stemmeudvalg bestå
ende af (345) Erling Ekegren, (50) 
Ole Jensen og (801) John Jacobsen 
blev etableret. 

Punkt 2. Protokol og Beretning: 
Formandens del af beretningen med 
mindeord over afdøde medlemmer 
og lykønskninger til efterårets jubi
larer kan læses i forlængelse af refe
ratet. 
Her findes endvidere, det afsnit af 
beretningen, der vedrører Ung
domsafdelingen, aflagt af dens leder 
Tonny Pedersen. Formanden takke
de Tonny for det store arbejde og de 
gode resultater, han aflagde beret
ning for, og gik selv videre med sid
ste del af egen beretning. 
Først på talerstolen herefter var 
(549) Flemming Voss. Denne citere
de fra bestyrelsesmøde afholdt 
27/8, Pkt. 3 Havn og Plads: 
"Zamboanga Poul har fejlagtigt ..." 
og mente, der måtte være tale om en 
fejl, for siden hvornår har man kun
net eje sin plads? Havde altid opfat
tet, at en plads fik man tildelt af 
Havneudvalget efter en plan, der 
bedst muligt udnyttede havnen. 
Havde dog rygtevis hørt noget om 
at Hans Guldager, før han sejlede til 
Frankrig, var blevet lovet, at få den 
plads, der her var i spil tilbage, når 
han vendte hjem. Men det må være 
noget en bestyrelse ikke kan love, 
for det må være uden for alle regler. 
Det minder mest om noget man kal
der Caribiske Tilstande. Regnede 
derfor med, det var en fejl, - indtil 

næste nummer af Bladet kom, og 
det her kunne læses at, citat: " I hen
hold til Foreningens love har Gulda
ger ret til pladsen, og man vil der
for Nu er jeg kommet her si
den jeg var 11 år, og har oplevet, at 
man så vidt muligt altid har forsøgt, 
at få tingene til at køre ordentligt og 
reelt. Og så vidt muligt også over
holde Regler, Love og Bestemmel
ser. Så kan det ikke være rigtigt, det 
her; det er så himmelråbende for
kert! Da referater fra bestyrelsesmø
der også er en del af beretningen, 
skal jeg derfor anmode bestyrelsen 
om at redigere det ordvalg, der er 
benyttet, og samtidig vil jeg bede 
Hans Guldager, som gammel for
mand, der kender alt til Love og 
Bestemmelser, og har været med i 
Lovredigeringsudvalg mv. om at 
medvirke og afstå den pågældende 
plads, til Zamboanga Poul. HG har 
selvfølgelig ret til en plads, efter så 
mange års medlemsskab, men ikke 
den plads. 
Næste taler blev (420) Leif Henrik
sen: det var med stor undren han 
havde hørt formandens beretning, 
hvor det blev nævnt, at der måtte 
være 2 cm fald på køkkengulvet. 
Det er direkte fejlagtigt. Havde læst 
rapporten fra JobLiv (del af Birch & 
Krogboe), hvor der står, citat: "Hvis 
der skal spules, accepteres 1 cm fald 
- ellers skal gulvet være plant". 
Havde også læst bestyrelsens skri
velse til Tina, hvor der står, at der 
kan være 1-2 cm fald. Det er stadig 
fejlagtigt. Loven er klar og entydig: 
der må max være 1 cm fald, og det 
er der langt de fleste steder. 

(661) "Zamboanga" Poul Elgård 
Nielsen kom nu på talerstolen med 
følgende indlæg: "Normalt når jeg 
gå ind af porten til havnen, lader jeg 
alle mine bekymringer være uden 
for. Men det var ikke muligt her til 
morgen, for den bekymring jeg hav

de, var inden for porten. Erfaringen 
gennem mange år i klubben har væ
ret, at man hjalp hinanden: hvad 
den ene ikke kunne klare, det kunne 
den anden. 
Det har altid været en hjørnesten, at 
vi på den måde kunne hjælpe hin
anden. For at gøre en lang historie 
kort: for 5 år siden købte jeg en stør
re båd, og søgte i den forbindelse 
om at få en anden plads, da den 
gamle var lidt for smal. Havneud
valget bevilgede dette, da foråret 
kom: plads 83, med tilføjelsen, at 
når Hans G. var 'ude af hullet', kun
ne jeg lægge mig derhen. Der var 
ingen bemærkninger om, at det var 
en låneplads, tværtimod var beske
den fra et medlem af havneudval
get, at det var en fast plads. V2-I år 
senere henvendte samme udvalgs
medlem sig og sagde: "Poul jeg har 
lavet en bummert". På forespørgsel 
blev det så oplyst, at der var indgået 
en mundtlig aftale med HG og et 
andet medlem af havneudvalget om 
samme plads. Til min forbavselse 
opdager jeg så for et par måneder 
siden, at HG kræver sin gamle plads 
tilbage. Det kan jeg ikke gå med til! -
og det er grunden til, at jeg står her i 
dag. Den aftale kan jeg på ingen 
måde anerkende; der er intet, der 
taler for, at man kan omgå SSF's 
Love og Reglementer på den måde. 
Nu hører jeg ganske vist, at man 
siger, at der intet er til hinder for, at 
en sådan aftale er gyldig. Men: afta
len er aldrig skrevet ned, så der fin
des intet skriftligt om den, og der er 
ingen bestyrelsesmedlemmer, der 
kender til den. 
Derfor mener jeg, at nuværende be
styrelse ikke har grund til at aner
kende den aftale; det ville være at 
begive sig ud på et skråplan. Den 
aftale HG mener han har indgået, er 
det man kalder en lokumsaftale, 
hvor intet er skrevet ned, og den 
kan opsiges af begge parter. Jeg øn
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sker at beholde den plads, da jeg er 
dårligt gående, efter et par blod
propper og en større operation. På 
plads 83 kan man komme om bord 
fra siden, og det er meget få pladser 
i havnen, hvor det er muligt. Håber 
der er andre der har synspunkter på 
denne sag, inden bestyrelsen skal 
træffe en afgørelse. Andre kunne jo 
komme i samme situation i fremti
den. 
Det første svar kom fra (667) Erling 
Jørgensen: det var mig, der med HG 
i sin tid sad og læste i de gældende 
regler og bestemmelser, og jeg vil 
meget kraftigt afvise, at der var tale 
om en lokumsaftale. Da HG tog på 
togt, var der ingen, der vidste, hvor 
længe han ville være væk; derfor 
sagde vi ud fra ordlyden i Ordens
reglementet vedr. Havnen, at når 
man skal på ferie eller lignende, så 
skal det oplyses til havneudvalget. 
Fortsætter man så med at betale for 
sin plads, så beholder man den, men 
den uddeles som låneplads. At kal
de det for lokumsaftale er både tar
veligt og ukorrekt, for der var ingen 
slinger i valsen, da HG tog af sted. 
Dengang blev den tildelt som låne
plads, og uden den bestemmelse, vil 
det jo ikke være muligt for nogen at 
tage på længere ferie eller på togt. 
At der så siden er sket en procedu
refejl i Havneudvalget er selvfølge
lig beklageligt. 
(305) Lars Brøgger Jensen påpegede, 
at debatten bevægede sig lidt ud 
over kanten af emnet - i retning af 
punktet Eventuelt; aktuelt er vi i 
gang med godkendelse beretningen, 
og ikke en debat om hvem, der har 
ret til at uddele pladser i havnen. 
Noget tyder på, at der er sket en 
formel fejl, men der kan ikke herske 
tvivl om, at det er bestyrelsen v/ 
havneudvalget, der har retten, og 
dermed også udvalget, der afgør, 
hvorledes sagen afgøres - og også 
det ubehagelige hverv at indrømme, 
hvis der er begået en fejl. 
(796) Hans Guldager: der ligger i 
sagen en lang række misforståelser 
gennem de sidste 6V2 år. På nuvæ
rende tidspunkt vil jeg ikke diskute
re, hvem der har de dårligste ben -
det er alle nok klar over. Men det er 
under lavmålet, at henvise til, hvor 

dårlig man er helbredsmæssigt. Det 
deltager jeg ikke i, men ønsker at 
understrege, at jeg aldrig har haft 
kontraverser med Poul. Mht. plads 
83 og hvad der er sket, så startede 
det hele i 2002, da 'Zamboanga'-
Poul kontaktede mig for at høre, 
hvornår jeg afsejlede?- da han men
te, at have fået tildelt den plads. 
Dengang påpegede jeg over for 
ham, at det var en låneplads - selv 
om han oplyste, at han havde forstå
et, at det var en fast plads, han fik. 
Førstkommende torsdag herefter 
var jeg på kontoret for at forhøre 
mig. Alle 3 medlemmer af havneud
valget var til stede i kontortiden, 
men sagde ikke ret meget, for de 
blev hurtig klar over, at de havde 
begået en bummert. Ved den lejlig
hed meddelte jeg, at hvis ikke jeg 
kunne regne med den plads, når jeg 
kom hjem, så ville jeg ikke tage af 
sted! Igennem alle 6 år har jeg betalt 
for den plads. 
Jeg har hvert år fået en opkrævning, 
som alle jer andre, og jeg har betalt. 
Aftalen på det 'møde', som (667) 
Erling også referer til blev, at det 
var en låneplads, som jeg kom tilba
ge til. Om det blev til efteråret eller 
næste år, kunne jeg jo ikke vide. Det 
er i overensstemmelse med vedtæg
terne. 
En bestyrelse skal altid stræbe efter 
at drive en forening som SSF fornuf
tigt og godt. Vi har en række gode 
vedtægter, der er vedtaget og ænd
ret gennem mange år. Heri står bla., 
hvordan man skal forholde sig, hvis 
man sælger og køber ny båd, eller i 
forbindelse med en længere repara
tion osv. 
Der står ikke noget om, at hvis man 
ønsker at sejle en længere tur, og 
betaler for pladsen, så kan man tage 
den fra ham. Jeg tror ikke det hav
neudvalg i maj 2002 overhovedet 
tænkte på Caribisk diplomati, jeg 
tror slet ikke på, at den slags eksiste
rer i SSF. Alt hviler på en pinagtig 
fejltagelse, begået i marts måned 
2002, hvor det var nye, uprøvede 
medlemmer i et nyt havneudvalg. 
De har dengang taget fejl af mig og 
John, John og Inge. Vi sejlede samti
dig. John sagde sin plads op, og 
man har så nok troet, at det også 

gjaldt ham Guldager. Derfor kan vi 
roligt give pladsen væk. Det er i 
hvert fald det, jeg gerne vil tro. Jeg 
tror som sagt ikke på Caribisk diplo
mati; der er jo ikke tale om udmel
ding. 
I februar 2007, da jeg vidste jeg kom 
hjem, har jeg så på havneudvalgets 
opfordring, sendt et brev til besty
relsen for at meddele, at jeg nu kom 
hjem og påregnede at være tilbage 
omkring d. 15/9, samt at havneud
valget kunne disponere over min 
gamle plads indtil maj 2008, hvor 
jeg forventede at komme i vandet 
igen. Desværre kan jeg nu se, efter 
jeg i september var inde for at tage 
sagen op, at hvert Havneudvalg 
siden 2002 har skudt denne sag for
an sig. De kunne godt se, der var 
begået en bommert. Men det kunne 
jo være sagen løste sig selv - hvis 
der tilstødte én af os eller én af bå
dene noget - eller af anden årsag. 
Nu er tidspunktet så kommet her i 
efteråret, hvor man må tage hånd 
om sagen. Det er sket i henhold til 
klubbens love. Med det resultat, at 
'Zamboanga' skal flytte. Jeg har for
ståelse for Poul's situation, og me
ner, at havneudvalget må lægge sig 
i selen, og finde den bedst mulige 
plads til ham. 
(929) Per Østergaard: der har været 
megen omtale af lovene. Det drejer 
sig om § 6 Stk. 6, hvor der står, citat: 
Medlemmer med fast plads i havnen, 
der ikke agter at anvende pladsen i en 
længere periode p.g.a. reparation eller 
lignende, har pligt til at meddele dette 
til havneudvalget således, at de ledige 
pladser kan finde anvendelse som låne
pladser. 
Der står altså her ikke noget om tur 
eller togt. Det kunne man have gjort 
ved en lovrevision. Der er ikke 
nævnt noget om en tidsbegræns
ning på f.eks. 1 år. Jeg vil gerne fore
slå, at man indsætter en tidsfrist, 
men ud fra de gældende bestem
melser, må det være helt klart, at er 
der medlemmer, der ikke bruger 
deres plads, skal den stilles til rådig
hed for andre, og som HG har mær
ket det på sin pung, så betyder det, 
at for at bevare retten til sin plads, 
når man kommer tilbage, skal man 
betale leje af den - selv om man ikke 
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bruger den. Det er min konklusion, 
at havneudvalget ikke kunne træffe 
nogen anden afgørelse, end sket. 
Formanden tog ordet og gentog ved 
oplæsning ovennævnte ordlyd og 
konkluderede herefter, at den af 
havneudvalget trufne afgørelse er 
lovlig i henhold til Vedtægterne. 
Sagen med at finde den bedst muli
ge plads til Poul er imidlertid taget 
op, og vi må så se, hvad havneud
valget kan gøre - og om ikke Poul 
kan blive tilfreds. Den 
(førstgældende) aftale der eksistere
de med HG forud for hans togt, må 
derfor anses for fortsat at være gyl
dig. Dirigenten henviste videre 
drøftelse af sagen til bestyrelsen, 
hvor den hører hjemme. 
Spørgsmålet om fald på gulv i køk
kenet blev besvaret af sekretæren 
(1050) J. Thomas Jensen. Han havde 
udformet det svar, Tina havde mod
taget efter besøg af en konsulent fra 
JobLiv (del af Birch & Krogboe) -
ikke at forveksle med Arbejdstilsy
net. Ønskede ikke at gå ind i diskus
sion om bestemmelserne, men hen
viste til, at bestyrelsen / klubhusud
valget havde taget den rapport med 
vejledning og råd, som konsulenten 
(en fysioterapeut) havde udarbejdet 
til efterretning og ligeså den løs
ning, som var blevet foreslået. Men
te ikke der var mere at komme efter 
i den sag. 
(420) Leif Henriksen mente fortsat, 
at gulvet ikke var udført korrekt, og 
henviste til supplerende opmålin
ger, der netop var blevet foretaget. 
Oplæste herudover fra rapporten 
hvilke skader, det kunne være årsag 
til. Mente man måtte tage konse
kvensen heraf og lægge gulvet om. 
Dirigenten henviste sagen til besty
relsens evt. fortsatte behandling. 
(929) Per Østergaard takkede ung
domslederen for en meget fin beret
ning, men ville gerne kommentere 
tanken om at indføre betaling for 
instruktører. Det bør overvejes nøje, 
da det er en meget stor ændring i 
forhold til i dag, og det kan få alvor
lige konsekvenser for det fortsatte 
(frivillige) arbejde. Ville i øvrigt 
godkende beretningen, da bemærk
ningen ikke kunne være en del her
af. 

Herefter kunne dirigenten sætte 
beretningerne til godkendelse. God
kendt med akklamation. 

Uden for dagsordenen bad forman
den herefter om ordet: ønskede at 
indføje et punkt, som ikke var advi
seret, nemlig en Hædersbevisning. 
Dette accepteret. 

Birgitte Akkermann 

" Vi har et medlem, som har været kap-
sejladschef og aktiv i kapsejladsudvalget 
i omkring 30 år, med speciale i bureau
et. Hun har også stået for morgenfor
plejningen til de store VM- og DM-
stævner, vi har haft. Og så var det en 
fordel, at hun var ansat hos OTA 
Solgryn, så morgenmaden blev sponse
ret. Ja, det er Birgitte Akkermann, jeg 
taler om, og nu, hvor hun stopper i kap
sejladsudvalget, kvitterer bestyrelsen 
ved at tildele Birgitte Sundby Sejlfor
enings Hæderstegn for mange års vær
difuld og frivillig indsats. 
Birgitte fik hæderstegnet, blomster 
og et rungende 'Hun leve'. 

Punkt 3. Budget: 
Sejlforeningens budget for 2008 var 
uddelt ved medlemmernes ankomst 
og registrering. Kasserer Jørgen Rin-
dal gennemgik kort oversigten og 
dens grundlag. Indtægter er ansat 
uforandret fra 2007, og udgiftsni
veauet er så tilpasset dette. De eks
traordinært store udgifter til klub
hus er sat ned fra ca. 200 til 80 kkr. 
(netto, dvs. inklusive forpagtnings
afgift). Sejlerskolen er større end 

nogensinde med 65 elever og Øve
ballen skal repareres (bord skal skif
tes), derfor er der sat lidt mere af 
hertil. Kassereren understregede, at 
der skal være rimelig overensstem
melse imellem udgifter til Havn & 
Plads og indtægter fra Pladslejer, 
Skurleje og øvrige indtægter, da 
Told&Skat ikke tillader, at kontin
gentindtægter, der er uden moms, 
benyttes til udgifter, der er med 
moms. Indtægter fra plads- og skur-
leje betales der moms af, medens 
alm. kontingent er uden moms. 
Der skal derfor tilstræbes ligevægt 
imellem de nævnte beløb, så staten 
ikke har udgifter i form af moms til 
SSF og budget_2008 er nok trukket 
lige til smertegrænsen, da udgifter
ne til Havn & Plads er ca. 1 mio. kr. 
større end indtægterne herfra. Så 
hvis vi har det udgiftsniveau frem
over, kan det blive aktuelt at justere 
pladslejen. Orienteringen taget til 
efterretning. 

Punkt 4. Valg: 
Af indkaldelsen fremgår det, hvem 
der er på valg. Den første på valg 
var formanden, der ønskede at 
knytte et par kommentarer hertil. 
Formanden oplyste, at han for 1 år 
siden havde sagt, at han ikke ønske
de at genopstille i dag. Tanken var, 
at Flemming skulle overtage posten 
med støtte fra Tonny, men Flem
ming er så hårdt presset arbejds
mæssigt, at han nu holder en pause i 
bestyrelsesarbejdet. Tonny er klart 
et emne, men det er vigtigt, at Ton
ny afslutter genopbygningen af 
ungdomsarbejdet - og det går der 
nok 1-2 år med. Formanden var der
for indstillet på at genopstille, selv 
om han for tiden lider af en ondartet 
hudsygdom, som bliver ved med at 
blusse op, muligvis forårsaget af 
stress. Bestyrelsen har ikke fundet 
en afløser. Men det bliver max. Vi -1 

år. Else Thuring stiller op som sup
pleant, så hun evt. vil kunne tage 
over sammen med den nye næstfor
mand, hvis min sygdom forværres. 
Der efterlyses nye emner til besty
relse og formandspost; SSF er inde i 
en positiv udvikling og formands
posten er en spændende udfordring. 
Nye emner kan selvfølgelig vente al 
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mulig støtte fra afgåede formænd. 
Dirigenten efterlyste også emner til 
formandsposten. Da ingen andre 
meldte sig, blev Ib Petersen klappet 
ind for at fortsætte arbejdet. 
Den næste på valg var kapsejlads
chefen, og Mogens Fuglsang havde i 
starten af generalforsamlin-gen un
derrettet dirigenten om, at han ikke 
ønskede at genopstille. Der kunne 
ikke umiddelbart findes en afløser. 
Derfor blev punktet udskudt til se
nere behandling. Næste på valg var 
Ungdoms- og jolleleder Tonny Pe
dersen. Denne modtog genvalg og 
blev klappet til at fortsætte. Til Hav
neudvalget var 2 på valg. Johnny 
Pileborg modtog genvalg og blev 
klappet ind, medens Flemming som 
tidligere nævnt ikke genopstillede. 
Dirigenten udbad sig emner til po
sten og 2 medlemmer meldte sig: 
medlem af bestyrelsen (122) Kim P. 
Andersen og tidligere Skolechef 
(124) Kent W. Nielsen. Suppleant 
(420) Leif Henriksen blev foreslået, 
men ønskede ikke valg. 
Der foretoges skriftlig afstemning, 
og mødet blev kortvarigt suspende
ret, medens dette foregik. Resultatet 
af afstemningen blev: Kent W. Niel
sen, 83 stemmer, Kim P. Andersen, 
44 stemmer, ugyldige: 3 og blanke: 
7. Kent var hermed valgt. 
Også formand for klubhus og byg
ninger Arne Olsen var på valg. Arne 
blev klappet til at fortsætte. 
Suppleant (420) Leif Henriksen øn
skede ikke at genopstille, men som 
nævnt stillede (791) Else Thuring sig 
til rådighed, og blev ligeledes klap
pet ind. Kasserer (687) Jørgen Rin-
dal genopstillede og blev klappet 
ind. Kasserersuppleant (294) Elin 
Brinkland ønskede ikke genvalg. I 
stedet blev (473) Lilian Green Jen
sen foreslået. Denne accepterede, og 
blev klappet ind. 
I mellemtiden var der kommet et 
emne til ny kapsejladschef: (501) 
Benjamin Mody. Denne acceptere
de, og blev klappet ind. 

Herefter bad formanden om ordet 
for tildeling af prisen som 'Årets 
Sundby'er(e)'. Bestyrelsen havde 
nemlig peget på trioen fra Y D 24: 
Kristian Schaldemose, Morten 

Grønning og Marc Wain Pedersen. 
Trioen blev kaldt frem og hyldet 
endnu engang. 

Årets Sundbyer 

Formanden takkede 
herefter den afgående 
næstformand Flem
ming v. Wowern, der 
efter 2 år på posten 
ønskede en pause, 
som nævnt oven for. 

Elin Brinkland blev 
ligeledes hyldet for 
sin store indsats som 
kasserersuppleant 
gennem 10 år. 

Punkt 5. Lovændringsforslag: 
Der var ingen forslag til behandling. 

Punkt 6. Andre forslag: 
Forslagene har været optrykt i SSF-
Bladets oktober'07 nummer. 
Forslag 1, Skipperstuen, stillet af besty
relsen: Formanden supplerede med 
følgende motivering: 
Emnet har været berørt på flere ge
neralforsamlinger, og bestyrelsen 
har hidtil været imod at Skipperstu
en ændrer status, fordi det bl.a. ud
gjorde et indgreb i nuværende for
pagtningskontrakt, og da forpagte
ren ikke ønskede at afgive lokalet, 
kunne bestyrelsen ikke gennemføre 
det selv. Konsekvenserne måtte 
først beskrives og inddrages i afgø
relsen. Det er nu muligt. 
En af konsekvenserne er, at forpag
teren f.eks. ikke må sælge øl i et lo
kale, der ikke er forpagtet. 
SSF skal derfor selv søge spiritusbe
villing, såfremt dette kommer på 
tale. Dirigenten efterlyste herefter 
kommentarer fra de fremmødte. 
(420) Leif Henriksen mente man 
skulle tænke sig godt om, da det 

ville få uoverskuelige konsekvenser: 
ny forpagter, hvor meget ville loka
let blive brugt, og hvad ville det 
blive brugt til i givet fald. At opstille 
en automat til øl og vand ville inde
bære store prisændringer. Havde 
bl.a. daglig kontakt til fa. Coca Cola, 
der gerne ville opstille en automat, 
men uanset om det blev på dåse 
eller flaske, ville en Coca Cola koste 
kr. 15,-. Indtægterne ville tilfalde 
Coca Cola. 01 vil koste ca. kr. 30,-. 
Dertil vil det koste SSF ca. kr. 6.000 
årligt i driftsomkostninger. 
Endvidere skal der afsættes beløb til 
varme, el og rengøring, idet forpag
teren ikke kan pålægges at betale for 
noget, der ikke er forpagtet. Der må 
ikke ryges, ikke serveres osv. osv. 
Alt i alt: en meget dårlig ide! En be
slutning som foreslået kan hurtig 
vise sig at være uheldig, og kan så 
ikke bare laves om igen. 
(342) Mogens Petersen fandt forsla
get en rigtig god ide for medlem
merne. Medlemmerne har ingen 
steder, de kan være, f.eks. hvis, man 
kommer med sin madpakke. Kom
mer selv meget på havnen, og der er 
mange, der er enige i det synspunkt. 
Også (179) Jens Green Jensen var 
utilfreds med, at der ikke var et sted 
til medlemmerne. Spørgsmålet om 
hvem der skal gøre ditten og datten. 
Herregud, det finder vi sagtens ud 
af. Anmoder om skriftlig afstem
ning. (540) Ib Johansen ville godt 
tage æren for forslaget, da han hav
de stillet det for flere år siden. Mht. 
automater til øl og vand, så kan 
man jo selv købe og drive dem. På 
den måde kan man sælge øl til kr. 
10,-. Det kan man i Kastrup, i KDY 
og i Valby. Så det kan man også i 
Skipperstuen, og der er jo ikke no
get i vejen for, at man køber maden i 
restauranten og spiser den i Skip
perstuen, og med hensyn til forpagt
ningen kan den jo opsiges med mu
lighed for genforhandling. Forman
den tog ordet og kunne oplyse, at 
der ikke ville blive tale om at leje 
automater. SSF køber i givet fald 
automater til øl, vand og kaffe, og 
driften heraf kan sagtens finansiere 
rengøring og daglig oprydning. 
Kommende regelsæt for brug af 
Skipperstuen er endnu ikke udfor
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met, men der vil antagelig blive luk
ket kl. 22:00.1 Kastrup Motor Yacht
klub (KMY) har man et årligt over
skud på ca. kr. 200.000 på automa
ten, og det er bestemt nok til at dri
ve Skipperstuen som medlemsloka-
le. 
(420) Leif Henriksen mente ikke 
man kunne sammenligne forholde
ne i SSF og KMY, da sidstnævnte 
ikke har en forpagter 'ved siden af', 
men kun de nævnte automater. 
Frygtede medlemmer kun ville bru
ge lokalet som varmestue og med
bringe egne dåseøl. Kunne ikke se 
noget nyt mht. januar måned, når 
forpagteren holdt lukket, da Skip
perstuen altid er blevet holdt åbent 
her. 
(686) Hanne Rosa Nielsen kunne 
oplyse, at der i bestyrelsen ikke var 
opnået enighed om forslaget. Syntes 
selv det var en meget dårlig ide, 
især fordi der bag forslaget lå gemt 
muligheden for at sige forpagteren 
op. Havde indtryk af, at mange ville 
være utilfredse med at forpagteren 
blev sagt op, og anså selv forslaget 
som udtryk for et ønske om 'at slip
pe af med hende'. Anbefalede at 
forsamlingen tænkte sig meget 
grundigt om inden afstemningen. 
(540) Ib Johansen ønskede at korri
gere tidligere melding om adgangen 
til Skipperstuen i januar: der var 
kun åbent i dagtimerne (hvor vi an
dre går på arbejde) og kun såfremt, 
der ikke var håndværkere i gang i 
klubhuset. 
(687) Jørgen Rindal efterlyste under
retning om, hvornår på døgnet 
Skipperstuen skal være 'Medlems-
opholdssted? Forudså en væsentlig 
konflikt, hvis der var åbent i Skip
perstuen samtidig med at restauran
ten holdt åben. Frygtede at medlem
mer drak sig en 'kæp-i-øret' i Skip
perstuen, og herefter ønskede serve
ring i restauranten. Det vil være en 
meget vanskelig situation at tackle. 
Kunne derfor slet ikke forestille sig 
en forpagter, der ville acceptere vil
kår, hvor der i samme hus fandtes 
både en restaurant og en øl-automat 
for medlemmer. (540) Ib Johansen 
var enig heri, og havde erfaring fra 
andre steder for, at man ikke kunne 
købe fra automat, når restauranten 

var åben. 

Herefter var debatten afsluttet og 
dirigenten satte forslaget under 
skriftlig afstemning. Generalforsam
lingen blev midlertidigt suspende
ret, medens afstemningen fandt 
sted. Resultatet blev: For forslaget 
stemte 74; imod stemte 61; 0 var 
ugyldige og 3 var blanke. Forslaget 
er hermed vedtaget, således at Skip
perstuen får medlemsadgang uden 
for restaurantens åbningstid. 
Forslag 2: Skipperstuen som rygerum: 
Forslagsstiller havde ikke supple
rende bemærkninger. 
(687) Hanne Rosa Nielsen ønskede 
at påpege, at nu hvor forslag 1 var 
vedtaget, kunne dette forslag be
stemt ikke vedtages, da Skipperstu
en skal være offentlig tilgængelig, 
dvs. også for unge medlemmer. For
manden tog ordet og belyste resul
tatet af den førte korrespondance 
med Sundhedsministeriet om den 
nye Rygelov, men svaret var nu al
lerede et par måneder gammel. Efter 
den vejledning vi dengang modtog, 
kunne der ryges derinde, hvis for
bindelsen til mellemgangen blev 
låst, og bagdøren brugt som ad
gangsvej. Men sidenhen er DIF gået 
ind i sagen. Som det fremgår af om
delt kopi af sag rejst af Kalundborg 
Sejlklub, er DIF af den formening, at 
der med den nye rygelov må være 
rygeforbud i idrætsforeningers 
klublokaler. Da det er nyt, at DIF er 
gået ind i sagen, skal den måske 
undersøges yderligere, men man 
kunne også vælge helt at droppe 
forslaget, da det ville være akavet, 
at vedtage noget, der måske siden 
hen viste sig ikke at være tilladt. 
(230) Mogens Møller Iversen anbefa
lede, at hvis forslaget imod hans 
ønske blev vedtaget, da at friholde 
Skipperstuen i januar måned, så 
ikke-rygere kunne benytte denne. 
Dirigenten ønskede præciseret, om 
der var tale om et ændringsforlag. 
Det var det ikke, kun forslag 'til for
handling'. 
(179) Jens Green Jensen opfordrede 
forslagsstilleren at trække forslaget 
og overlade det til bestyrelsen at 
udrede helt klart: Hvad må man -
og hvad må man ikke? Forslaget 

blev straks herefter trukket tilbage 
af forslagstilleren. 
Forlag 3A og 3B: gennem en mindre 
kontingentforhøjelse at tilvejebringe en 
kontant beholdning på kr. 500.000 til 
uforudsete udgifter: Dirigenten påpe
gede, at behandlingen nødvendigvis 
måtte ske, så 3B som mest vidtgåen
de, blev behandlet først, idet 3B fast
lagde, hvad pengene blev brugt til. 
Forslagsstiller (1054) Michael Fraen
kel begrundede kort forslaget: men
te beretningen allerede havde påpe
get behovet, ved at indeholde oplys
ninger om behov for en kostbar og 
omfattende renovering af molerne. 
Accepterede at forslagene hang 
sammen på den måde dirigenten 
havde påpeget. Formanden tog or
det og meddelte, at bestyrelsen ikke 
kunne støtte forslaget, da det havde 
karakter af ekstra-kontingent. Påpe
gede, at det årlige budget havde vist 
sig tilstrækkelig fleksibelt til, at op
fange endog store ekstraudgifter, 
når det i tide blev håndteret rigtigt 
af bestyrelsen. Nylige eksempler 
herpå var 2 gange højvande, med 
store skader på molernes elinstalla
tion, og den omfattende renovering 
af køkkenet. Samlet havde de udløst 
et mindre ekstrakontingent til finan
sieringen, men det var så det. For
udså i øvrigt, at reparation af moler
ne ville blive finansieret ved at sætte 
pladslejen op, idet den godt kunne 
tåle en justering. Og de 500.000 vil 
ikke kunne anbringes på fornuftig 
vis, dvs SSF ville lide et rentetab. 
(179) Jens Green Jensen fandt forsla
get mindre egnet og i øvrigt uklart i 
sin opbygning, og anbefalede der
for, at det ikke blev vedtaget. Det 
ville binde kr. 499.999, som reelt 
ikke måtte røres. Lad foreningen 
fortsætte som hidtil: vi gør ting, når 
vi har råd til det, og strammer det 
til, så udskrives et ekstrakontingent. 
Med kassererens årlige budget kan 
alle se, hvad vi har råd til, og det 
bør være tilstrækkeligt for en besty
relse at disponere ud fra. Dirigenten 
ønskede selv at knytte bemærknin
ger til forslaget med tilsvarende ind
hold: havde man kun 450.000 som 
beholdning, måtte man så undlade 
at disponere dem? De var jo bundet 
og klausuleret. Ville som bestyrel
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sesmedlem nødig have en sådan 
beløbsgrænse hængende. Efterlyste 
flere indlæg, men da der ikke kom 
flere, blev forslaget sat til afstem
ning (først) ved håndsoprækning, 
for lige at sondere stemningen. Det 
viste sig, at kun 1 stemte for forsla
get, hvorfor det var faldet, da salen 
tilkendegav, at ville stemme imod 
det. Dermed bortfaldt forslag 3A. 

Punkt 7. Eventuelt: 
Dirigenten påpegede, at under 
punktet Evt. kunne intet vedtages, 
men der var fri adgang til at komme 
med kommentarer og henstillinger. 
(388) Sven-Erik Culmsee havde kon
stateret, at der på pladsen kom flere 
og flere vinteroplæggere. Var op
mærksom på, at disse skulle være 
medlem af klubben, men vil gerne 
høre, om det ikke snart var et pro
blem at finde plads til alle? (179) 
Jens Green Jensen knyttede en kom
mentar til tidligere omtalte ulykkeli
ge situation omkring 'Zamboanga': 
håbede, at havneudvalget ville finde 
en egnet plads, og foreslog evt. at 
flytte 'Bollen' for derigennem at 
frigive en plads identisk med 83, 
dvs. med adgang fra siden. 'Bollen' 
har før kunnet ligge et andet sted. 
(549) Flemming Voss mindede for
samlingen om, at der i løbet af året 
var opsat Rød/Grønne skilte, så her 
i vinterhalvåret burde de vise 
Grønt! Men det kneb det nu geval
digt med. Skammeligt at tage på 
ferie og glemme at sætte skiltet på 
grønt. 
(230) Mogens Møller Iversen var 
blevet opfordret til at henstille til 
bestyrelsen, at afmærke 2 sten i hav
nebassinet. Kendte dog ikke selv til 
stenenes placering eller dybden 
over dem, men havde hørt om til
fælde med grundstødning. Flere i 
SSF kendte til deres eksistens mente 
han, men fremmede både havde 
ikke mulighed for at undvige, uden 
afmærkning. Ville gerne knytte en 
kommentar til tildeling af pladser i 
havnen: der er altid en masse følel
ser forbundet hermed, men han 
havde gennem årene oplevet at hav
neudvalget tog fornødent hensyn til 
medlemmer, der havde lidt besvær 
med at komme om bord i egen båd. 

Eksempler herpå var 'Fedt & olie' 
og Erik (?). Var fuld af fortrøstning 
mht. kommende ordning omkring 
Skipperstue og restaurant, men ville 
alligevel gerne foreslå, at forpagte
ren fik mulighed for at 'stå for' både 
øl-automat, varme og rengøring i 
Skipperstuen - efter forhandling. 
For januar måned burde man sag
tens kunne finde en 'ordning'. 
(???) NN knyttede en kommentar til 
skure med adresse til havneudvalg: 
mente der var medlemmer, der hav
de skur, selv om de aldrig havde 
haft båd. Henstillede at de pågæl
dende afleverede disse skure til 
medlemmer med båd, der ansøgte 
herom. Dirigenten overlod til for
manden at kommentere ovennævn
te. Først vinteroplæggere: det er jo 
bådejere, der har sommerplads an
dre steder. Feks er der 4 både i Tu
borg Havns Sejlklub. Mange nye 
havne etableres uden de fornødne 
vinterpladser. Det må bådejerne så 
selv klare. Men for SSF er det med
lemmer, der betaler kr. 900,- om 
året. Troede ikke på, at denne grup
pe medlemmer på nogen måde kun
ne udgøre en besluttende faktor i 
SSF. Til 'Zamboanga'- Poul: vi fin
der en løsning på dit problem; fore
løbig ser vi, hvad der bliver af plad
ser til foråret. Bliver der ikke en 
plads, Poul kan bruge på betryggen
de vis, kan det blive 'Bollen', der 
frigøres. De 2 sten i havnen var 
ukendte for formanden, der derfor 
efterlyste nærmere kendskab hertil. 
Da der til foråret vil ske oprensning 
af sand i sejlrenden, ville det være 
enkelt, at samle stenene op ved sam
me lejlighed. Giv venligst havneud
valget oplysninger om den omtrent
lige placering. Om forslaget til at 
lade forpagteren overtage en evt. 
automat i Skipperstuen: det er ikke 
lovligt, når lokalet ikke er forpagtet. 
Formanden kom med en opfordring 
til indehavere af skur, uden ret her
til: kom frit frem. Ellers kan det bli
ve nødvendigt med den hårde vej: 
at checke ejerforholdene skur for 
skur. Som anført kræves det, at man 
er indehaver af fartøj for at have 
(beholde) sit skur - undtagen hvis 
man er > 65 år. Da kan man efter 
ansøgning fortsætte som skurejer. 

Har et medlem været uden båd i 3 
år, er han pligtig til at afhænde sit 
skur. 
Fulde ordlyd af bestemmelsen står i 
Ordensreglementets §7. 
(15) Aksel Petersen var overrasket 
over at høre, at der var problemer 
med tildeling af skure. Havde læst i 
sidste nummer af bladet, at et med
lem indmeldt i 2007 havde fået skur 
tildelt. Havde selv skur - uden båd, 
men med 3 års-reglen var det jo lov
ligt. Det blev dirigenten, der be
kræftede Aksels opfattelse, ved at 
læse op af Bladets oktober-nr.: pr. 
20. september'07 var uddelt 13 sku
re. Medlem med størst anciennitet 
var indmeldt 1976, medens yngste 
medlem, der har fået skur, var ind
meldt februar 2007 - og havde sågar 
fået et dobbeltskur. (540) Ib M Jo
hansen konstaterede, at SSF havde 
fået mange nye naboer, og godt na
boforhold indebar, at her blev ryd
det op, så det ikke lignede et klondi
ke. Vi har tidligere håndhævet en 
regel om, at der ikke måtte ligge 
noget oven på skuret. Ville derfor 
gerne henstille til sidstnævnte taler 
om at få ryddet op, for oven på hans 
skur ligner det en losseplads. Havde 
påpeget det tidligere over for ham, 
uden at noget var sket. Og til alle 
med noget oven på skurene: få det 
væk, få det ned; vi får vrøvl med 
vore naboer. Nu tidligere næstfor
mand 
(916) Flemming v. Wowern kom
menterede annoncen' i bladet vedr. 
skure: der var ganske enkelt tale om 
en trykfejl i sidste linie: 203-704 
skulle naturligvis være 703-704, og 
dermed burde alle kunne indse, at 
der var tale om et jolleskur, belig
gende ude ved DMU. Jolleskure er 
mindre end andre skure, og bliver 
kun lejet ud. Derfor var de heller 
ikke så eftertragtede. Vi har altså at 
gøre med 2 slags skure i Forenin
gen. For de store skure er der lang 
venteliste [tilføjet senere: der er ca. 
40 på venteliste]. 
(342) Mogens Petersen ønskede at 
gældende bestemmelser for portens 
åbningstid blev overholdt bedre end 
sket. Var temmelig træt over så ofte, 
han måtte lukke porten. Det er især 
medlemmer med båd på trailer og 
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påhængsmotor, der berettiget må 
forvente at porten holdes lukket 
efter reglerne. 
Så tag jer venligst sammen, og luk 
porten efter jer. 
(550) Lewis Zachariassen har tæt, 
daglig kontakt med pladsmanden, 
og denne har for tiden store vanske
ligheder med vinteroptagningen. 
Ønskede derfor følgende spørgsmål 
rejst i havneudvalget: som vinterop
lægger må man vente til 1. novem
ber med at komme på land, da hav
nens både har 1. prioritet. En opgø
relse viser nu, at 15-17 medlemmer 
har 2 både, i havnen (på pladsen). 
Med så mange 'ekstra' både, er det 
blevet utrolig svært at finde plads til 
alle. Foreslog, at der i §10, i forbin
delse med handel blev indføjet et 
'forinden' så man opnåede 
'tilladelse' til den nye båd inden 
handelen. Som det er i dag, bliver 
alle problemer bare 'læsset af på' 
havneudvalget. 
(916) Flemming svarede: havde for
ståelse for pladsmandens problemer 
med at finde plads på land. Det 
hænder, at medlemmer kommer og 
siger: "Jeg vil nu ..." Men der er alt
så behov for at få bådene 'pakket' 
bedre på pladsen, og derfor kan ik
ke alle her-og-nu-ønsker opfyldes 
fuldt ud. Beder om forståelse herfor 
hos medlemmerne - også for, at der 

kan opstå lidt ventetid. Og til med
lemmer, der kommer med båd nr. 2: 
der står ingen steder skrevet, at man 
har ret til plads til 2 både i havnen. 
Men kan vi finde plads til den, så 
gør vi det naturligvis. Men det lig
ger næppe ret langt ude i fremtiden, 
før havneudvalget må afslå at give 
plads til båd nr. 2. 
(244) Rasmus Bech udtrykte forun
dring over, at man kunne have 2 
både i havnen! Det står ingen steder 
skrevet! Flemming korrigerede: det 
er (naturligvis) 2 både på land - i en 
kortere periode, jeg mente. Rasmus: 
for få år siden blev det vedtaget, at 
man om vinteren måtte have en båd 
nr. 2 på pladsen, men det var kun 
midlertidigt, og det gjaldt ikke hele 
året. Nu er der mange, der har en 
båd stående på land, og så kommer 
de med båd nr. 2, der også skal på 
land. 
(420) Leif Henriksen: der er i som
mer taget luftfotografier af havnen, 
og på dem kan man se hvor mange 
(få) tomme pladser, der er, og hvor 
meget uudnyttet plads der er, når 
både af ulige længde står i samme 
række. Hvis man drog konsekven
sen heraf og organiserede pladsen 
og rækkerne bedre - efter størrelse, 
ville man uden al tvivl sagtens kun
ne finde plads til 10-20 både mere. 
Formanden bekræftede, at plads

manden havde luftfotografier af 
pladsen taget i marts 2007, og de var 
netop taget for at han kunne få bed
re overblik. Det ser ikke så tosset 
ud, men hvor det er muligt vil 
pladsmanden rokere med bådene. 
Om adgangen til at have 2 både, 
udtrykte formanden: det har altid 
været kutyme, at købte man et nyt 
fartøj, havde man lov til (kortvarigt) 
at have den gamle båd stående til 
salg på pladsen. Men der er måske 
behov for at stramme reglerne op? 
Man kunne f.eks. tænke sig et krav 
om at både til salg, blev placeret hos 
mægler inden for en vis frist. Ved
tægterne tillader kun 1 fartøj på For
eningens område. 
Herefter var der ikke flere, der øn
skede ordet og dirigenten takkede 
for god ro og orden, og gav ordet til 
formanden for en afsluttende be
mærkning. Denne takkede dirigen
ten for god ledelse og for det gode 
forløb af generalforsamlingen. Tra
ditionen tro kunne øverste del af 
stemmesedlen indløses for en gen
stand hos Tina. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 
12:00 med et: Leve SSF. 

Søren Bødtker J. Thomas Jensen 
dirigent referent 

25 års 
jubilæum 

Sundby Sejlforenings 
hornorkester fejrede 
sit 25 års jubilæum 

den 14. oktober 
med en lille 

koncert i klubhuset 
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Formandens beretning 
på efterårsgeneralforsamlingen 2007 

Det er med stor beklagelse jeg må 
meddele, at Sundby Sejlforening 
siden sidste generalforsamling har 
mistet følgende medlemmer, som 
ikke er mere: 

Medlem nr. 668: 
Villiam Palmberg afgik ved døden 
den 9. april. Viliam fik 50-års nålen 
sidste år og han kom ofte på havnen 
og fik en sludder med vennerne. 
Viliam var et skattet medlem hos 
seniorerne og deltog i mange af de
res udflugter. 

Medlem nr. 750: 
Knud Leo Mortensen døde den 10. 
maj efter 34 års medlemskab. Knud 
havde en Albin 25 motorbåd "Asta" 
og har været på plejehjem i mange 
år. "Lille Fedt" var hans besøgsven 
og kørte ture med ham, bl.a. herned 
i SSF for at se til "Asta" 

Medlem nr. 678: 
Søren Schultz-Nielsen afgik ved 
døden den 9. juli. Søren Skolelærer 
var medlem hos os i 44 år og havde 
en Lynæs Senior med navnet 
"Bulder". Sørens far Erik har overgi
vet fartøjet til SSF. 

Medlem nr. 1185: 
Knud Rødegaard døde den 11. juli 
efter 15 års medlemskab. Knud var 
tidligere meget aktiv i Frem og for
mand i Svanemøllekredsen, og hans 
faste tilholdssted de senere år var 
hans skur på sdr. plads. 

Medlem nr. 797: 
Dagny Steffensen afgik ved døden 
den 26. juli. Dagny var medlem i 31 
år og efter Carls død for fire år siden 
har Dagny haft mange gode stunder 
i SSF med vennerne og Kim. 

Medlem nr. 357: 
Yrsa Hansen døde den 13. august. 
Yrsa var medlem i 29 år og enke 

efter Erling Hansen og hun beholdt 
deres Mamba med navnet 
"Santana" 

Medlem nr. 568: 
Erik Willy Hansen afgik ved døden 
den 13. august og han fik 50- års 
nålen for 2 år siden. Erik kæmpede 
mod en svær sygdom og fik skiftet 
den store Møn ud med en LM 24, 
som han og Birthe fik nogle sejlture 
med i år. 

Medlem nr. 454: 
Hans Chr. Zimmermann døde den 
13.september efter 11 års medlem
skab. Hans havde en LM 21 
"Mistell", som blev flittigt brugt til 
fisketure med svigersønnen Per 

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

Æret være deres minde 

I dette efterår kan vi fejre 12 med
lemmer, som gennem et langt med
lemskab har opnået at runde et jubi
læum. 

Vi har seks 25 års jubilarer; det er: 

Fremmødte 25 års jubilarer 

Medlem nr. 255: 
Inge Friland. Inge har beholdt den 
smukke Waarship "Bolene", som 
Jørgen selv byggede i 70'erne, og 
den er stadig en fryd for øjet 

Medlem nr. 1175: 
Ketty Elisabeth Olsen. Ketty har 

været hopla-pige siden starten og 
stiller altid op Pinse morgen og hun 
er et skattet medlem hos seniorerne. 

Medlem nr. 568: 
Birthe Hansen. Birthe mistede sin 
Erik her i efteråret og de fik heldig
vis købt en LM 24, en bådstørrelse 
som Birthe selv kan tumle. 

Medlem nr. 116: 
Erik Grønning. Erik har en H 35 
"Viola" liggende på midterbroen og 
hans søn Morten er jo fra vort YD-24 
team. 

Medlem nr. 377: 
Torben Hansen. Taxa-Torben har en 
Skilsø motorbåd "Rikke". Det er nu 
ikke lange sejlture men "skur-
hygge", som lokker Torben herned 
hver dag. 

Medlem nr. 111: 
Ivan Zielinski. Ivan er en flittig sej
ler og er ofte på vandet med sin D 
31 "Kikada". 

Vi har fire 40 års jubilarer; det er: 

40 år i SSF 

Medlem nr. 737: 
Poul Erik Dyreborg. Poul Erik har 
en wayfarer jolle "Cutie", og han er 
det medlem som kender mest til 
jolleafdelingens op- og nedture. 

Medlem nr. 1200: 
Erling Chr. Sørensen. Onkel Erling 
sejlede i sin tid LM 23 og han nyder 
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nu kammeratskabet hernede. 

Medlem nr. 743: 
Jørgen Johansen. Blomster Jørgen 
har en Viknes med navnet "Gertie", 
som har fast havneplads i Dragør. 

Medlem nr. 759: 
Erik Paustian. Erik har den velhold
te og smukke motorbåd "Pau", som 
ligger på midterbroen. 

Vi har to 50 års jubilarer; det er: 

50 År i SSF 

Medlem nr. 653: 
Kaj Andersen. Kaj startede som pi
ratjolle sejler og har i mange år haft 
en Heller 26 "Malaika", som han 
passer eksemplarisk 

Medlem nr. 121: 
Frank Olesen. Frank har en Ballad 
"Søs", som ligger i Bandholm havn. 
Frank har undervist på vort tov-
værkskursus så længe jeg kan huske 
tilbage og han har ligeledes været 
fast støtte i kapsejladsudvalget i 
mange år, ja Frank er et af de med
lemmer der yder en stor frivillig 
indsats hernede. 

Eksterne forhold af betydning for 
SSF 

Strandparken 
Dykkerbanen 'Havhexen' blev an
lagt i maj måned ved Strandparkens 
midtermole. Det er et stenrev af
mærket med bøjer og net, og planen 
var, at revet skulle anlægges fra mo
len og næsten ud til sejlrenden. SSF 
og Kastrup Sejlklub fik ændret pla
nen, så revet ligger parallelt med 
kysten - uden gene for sejladsen. 
SSF protesterede også, da 100 me
ters grænsen for sejlads og opan-
kring blev indført. Vi har fået med
hold så langt, at forbudsgrænsen 

flyttes ind til 70 meter, og der kom
mer et 100 meters bredt område i 
den sydlige ende, med adgang til 
stranden for mindre fartøjer. 

Helgoland 
I foråret fremlagde 'Det Kolde Gys' 
en faseopdelt løsning for Borgerre
præsentationen, hvor de afsatte 
midler kunne benyttes til en fase 1, 
og senere kunne Helgoland så ud
bygges i en fase 2, når nødvendige 
midler er tilvejebragt. Borgerrepræ
sentationen har godkendt forslaget 
og i torsdags var der "pælefest", 
hvor de første pæle blev banket ned 
ved et større arrangement, og vort 
eget Kanonlaug affyrede en salut på 
5 skud, så nu kører projekt Helgo
land endelig på skinner. 

Prøvestenshavnen 
Som bekendt har SSF tilbudt at ind
gå i en arbejdsgruppe, som skal væ
re fødselshjælper for en forening, 
der skal drive Prøvestenshavnen. Vi 
har intet hørt siden debat-mødet i 
foråret, og det kniber vist med at få 
rosporten og kajaksporten til at gå 
aktivt ind i planlægningen. 

Beretning 
For en måned siden fik jeg en mail 
fra Økonomiforvaltningen med op
lysning om, at Københavns Ejen
domme på et møde har fået over
draget sagsakter og videre forhand
ling om vor lejekontrakt. Efter 
"puffen" rundt mellem forvaltnin
gerne i syv år er kontrakten endelig 
havnet hos den instans, som kan 
afslutte forhandlingerne, hvis uopsi
geligheden bliver 10 år. Vi går efter 
en uopsigelighed på 20 år, og hvis 
det lykkes, skal forlængelsen god
kendes af Borgerrepræsentationen. 
Københavns Ejendomme har nedsat 
en arbejdsgruppe, og de ønskede en 
rundvisning tilsvarende Overborg
mesterens i foråret, så de ved selv
syn kan vurdere årsagen til sidste 
forhaling: Området mellem Strand
parken og SSF og kravet om bedre 
offentlig adgang til vort område. 
Rundvisningen fandt sted den 10. 
oktober, og jeg havde inviteret Jens 
Green med som repræsentant for 
BAS og heldigvis for det, da jeg var 

indlagt på Bispebjerg Hospital og 
ikke selv kunne deltage. Jens har 
fortalt, at rundvisningen forløb i 
positiv stemning, og vi afventer nu 
at blive indkaldt til selve forhand
lingerne, hvor Jens, vor advokat 
Bjarne Winther, og jeg vil deltage. 

Havn og Plads 
De nye strømudtag med lysarmatu
rer er monteret på molen i Sdr. bas
sin. Der er trukket nyt kabel på Ndr. 
mole og el-boksene fra Sdr. mole 
har vi genbrugt med nye HFI-relæer 
indbygget. Installationerne er hævet 
så meget, at de ikke drukner ved 
ekstremt højvande. El-arbejdet på 
det sidste stykke mole i kanalen og 
udfor klubhuset og hen til slæbeste
det, er udsat til næste år, så vi ikke 
overskrider budgettet. De sidste tre 
lygtepæle med luftledninger fra ho
vedindgangen til klubhuset er i me
get dårlig forfatning. Vi har indkøbt 
fire nye stålmaster som erstatning, 
og de vil blive opstillet og tilsluttet, 
når vi udfører det sidste el-arbejde 
på molen. 
Der er opsat rød/ grønne skilte på 
alle havnepladser og vi har prøve
opsat et par af de nye redningssti-
ger. Ved dette arbejde har vi obser
veret, at træværket på molerne er i 
dårlig stand mange steder, dog 
værst i Sdr. bassin. Vi skal i gang 
med en renovering, og planen er, at 
vi istandsætter ca. 50 meter om året, 
så vi strækker arbejdet over 5-6 år. 
Det er et arbejde vi ikke selv kan 
klare, og samlet bliver det dyrt, mel
lem 1 og 2 millioner kroner, afhæn
gig af om dele af betonfundamentet 
skal udskiftes. Jeg har fået tilsagn 
fra A43 Bent Knudsen om, at han vil 
assistere med projektet, og arbejdet 
vil først blive påbegyndt, når leje
kontrakten er på plads. Det aner
kendte bolværksfirma Mogens Pe
dersen Nyborg A/S har været her
nede og besigtige molerne. Jeg har 
lige fået forelagt et overslag over 
nødvendige renoveringsarbejder. Vi 
har 675 m. bolværk og 150 m. på 
Sdr. mole bør renoveres snarest og 
ca. prisen er 2,2 millioner kroner. De 
yderste 100 m. på Ndr. mole har en 
vurderet levetid på 5 år og ca. pri
sen er 1,1 million kroner. Yderligere 
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bør brodækket på Ndr. ydermole 
udskiftes og ca. prisen er her 385.000 
kroner. 
Beddingvognen har været klodset 
op et par måneder, fordi det ene 
hjulpar er tæret så voldsomt, at det 
skal udskiftes. Arbejdet med at få 
drejet to nye hjul er påbegyndt. 
Bestyrelsen besluttede at nedlægge 
det ene værksted mellem skurene 
på Ndr. plads efter oplysning om, at 
værkstedet kun blev brugt til opbe
varing af private effekter. Der er 
siden afleveret en skrivelse, hvor 45 
medlemmer protesterer over beslut
ningen, så værkstedet bliver ikke 
nedlagt. 
Der er lang ventetid på tildeling af 
redskabsskure. Reglerne er klare: En 
fartøjsejer med plads på foreningens 
område har ret til et dobbeltskur. 
Ved salg af fartøjet kan medlemmet 
efterfølgende beholde skuret i max. 
2 år eller uden tidsbegrænsning ved 
alder over 65 år. Der var kort eller 
ingen ventetid, hvis reglerne blev 
overholdt, så bestyrelsen opfordrer 
medlemmer med dårlig samvittig
hed om selv at henvende sig, og få 
bragt forholdet i orden. Det samme 
gælder medlemmer som udlejer 
eller udlåner et skur, de ikke længe
re har brug for. 
Kim Pladsmand har gravet ejerløse 
fartøjer frem fra hjørner og kroge. 
De bliver samlet foran skoleteltet og 
solgt på auktion til foråret efter an
noncering i vort blad og i Ama
gerbladet. Hvis medlemmer kender 
noget til ejerforholdet, bedes de 
henvende sig til havneudvalget. 
Det tilsandede område i sejlrenden 
bliver først oprenset til næste år, 
fordi det er en omstændig proces at 
få klaptilladelse, da flere myndighe
der er involveret. Vi har en god dia
log med Miljøcenter Roskilde og 
DHI Water, som skal foretage analy
sen af sandet, men det er ikke lykke
des at få Strandparken til at interes
sere sig for problemet, selvom de er 
part i sagen, så vi må presse mere 
på. Vi har løst problemet midlerti
digt ved at flytte sideafmærkninger
ne et par meter mod nord, så renden 
holder en acceptabel bredde og dyb
de. 
Jeg åbnede min mail i går, og der lå 

en tilkendegivelse fra Strandparken 
om, at de nu er indstillet på at sejle 
med ud til sandbanken sammen 
med mig og DHI Water og tage prø
ver og vurdere om det er rent sand; 
og bliver vi enige, kan vi muligvis få 
tilladelse til at klappe sandet på 
Strandparken uden dyre analyse
prøver og med accept fra Roskilde 
Miljøcenter. 

Klubhus 
Toiletbygningerne på Ndr. og Sdr. 
mole skal have lagt nye gulve og 
VVS-installationerne skal delvis ud
skiftes, begge dele grundet slid og 
alder. 
Trods rygter om det modsatte, er 
gulvet i køkkenet lagt iht. gældende 
regler mht. hældningen mod afløbe
ne. En fysioterapeut fra JobLiv Dan
mark har besigtiget forholdene og 
anbefalet, at der lægges en udlig-
ningsrist ved det ene komfur, så 
arbejdet i området ikke medfører 
gener for køkkenpersonalet. 
Skipperstuen blev forberedt til at 
være et decideret medlemslokale 
ved salg af billardet, og der bliver 
købt nye møbler og opsat hylder til 
klubblade og bøger. Der har i man
ge år været ønske om et lokale med 
adgang for medlemmer udenfor 
restaurantens åbningstider, og det 
har været fremført som forslag på 
flere generalforsamlinger. Bestyrel
sen er hidtil gået imod forslagene, 
fordi det griber ind i vor forpagt
ningskontrakt og vi skal kende kon
sekvenserne, så en vedtagelse bliver 
lovlig. Sagen er undersøgt til bunds 
og medlemsadgang udenfor restau
rantens åbningstid kræver, at Skip
perstuen udtages af forpagtnings
kontrakten, og forpagteren må ikke 
stå for salg i et område, som ikke er 
forpagtet, hverken gennem luge 
eller automater. Eneste mulighed er 
derfor, at serveringslugen mures til 
og SSF opstiller automater og søger 
spiritusbevilling, men forpagteren 
afviser denne løsning grundet nu
værende omsætning i lokalet. Besty
relsen ønsker at generalforsamlin
gen træffer afgørelsen, og har derfor 
et forslag til debat og afstemning 
under andre forslag. 

Fester 
Festerne kører fint i SSF, og der vil 
altid være delte meninger om mu
sikken, som f.eks. med Disc Jock
eyben til julefrokosten. Ændres af 
Hanne i år til guitarspil. 
Vi har arrangeret nogle medlemsaf
tener med foredrag her i efteråret, 
og Per Bruhn lagde ud med at for
tælle om sin sejlads gennem Donau. 
Jeg var desværre ikke selv tilstede, 
men har fået fortalt, at der kom ca. 
40 medlemmer, og aftenen forløb 
rigtig godt. Den 7. november har vi 
et foredrag om u-bådssejlads, hvor 
vi også har inviteret medlemmer fra 
Lynetten. Den 27. november kom
mer Dan Ibsen fra Dansk Sejlunion 
og fortæller om projektet "Danske 
Bådejere". Hvis vi får pænt fremmø
de, arrangerer vi en eller to med
lemsaftener til februar og marts til 
næste år. 

Sejlerskolen 
Der startede 65 elever på Sejlersko
len i foråret, så alle skolebådene har 
været fyldt op hele sæsonen. Det 
var hårdt vejr den weekend eksa
men blev afholdt; om lørdagen var 
16 elever til prøve i sejlbåd og om 
søndagen 14 elever i motorbåd. Alle 
bestod og vor eksterne censor sagde 
efterfølgende: "Det er en fornøjelse 
at komme herud i SSF, for eleverne 
kan deres kram, og det fornemmer 
man straks, de får roret". 
Når skolebådene øver ved Flakfor
tet, er der behov for en pause om læ. 
Vi har forhandlet med ejeren om 
skolebådene kan anløbe Flakfortet i 
korte perioder uden betaling af hav
nepenge. Vi har selv udstedt frikort 
til hver skolebåd uden anførsel af 
årstal, så vi må se hvor længe ord
ningen accepteres. 
Der starter to hold i navigation igen 
i år, så det er nok det niveau vi kan 
forvente fremover. Det planlagte Y-
3 kursus er udsat til næste år, fordi 
lærerne i søret og meteorologi ikke 
kunne denne vinter. 
Projekt "Mora" har ikke levet op til 
forventningerne i år, fordi den kun 
har sejlet 12 ture i sommer. Det skyl
des til dels den blæsende og våde 
sommer og al begyndelse er svær. 
Jeg mener vi skal fortsætte initiati
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vet til næste år og derefter vurdere 
om projektet er bæredygtigt. 

Ungdom, joller og havkajakker 
Jeg vil overlade ordet til vor ung
domsleder Tonny, som vil fortælle 
om årets aktiviteter. 

Ungdomsafdelingens beretning 
v/Tonny Pedersen. 

2007 har været et forrygende år, på 
alle måder: de nye Feva-joller, de 
nye unger, de gamle unger, og de 
rigtig mange aftener, vi har været 
på vandet med ungerne. Foråret var 
super godt vejrmæssigt, sommeren 
har de taget i stiv arm med al den 
blæst, den har givet. 
De har været ligeglade med, om 
sommeren har været våd, de ville 
bare ud at sejle. 
Ud over de ca. 40 sejlaftener vi har 
haft i år, har der været 27 dage med 
undervisning eller klargøring, og 
med et gennemsnit på 10 unge og så 
instruktørerne hver gang, så bliver 
det til temmelig mange timer. Vi 
bruger i snit 3V2 time hver aften 
(eller dag) pr. mand. 
Vi har også haft en forrygende Pin
se-weekend, med deltagelse fra Ly
netten, Kastrup, Bornholm, Søvær
net og Hobieklubben fra Kastrup. 
Som altid når dette arrangement 
løber af stabelen, var det en kæmpe 
succes; lørdag aften var vi næsten 60 
til spisning. 
Der er nu en del af ungerne, der 
gerne vil prøve kræfter på kapsej
ladsbanerne. Det betyder, at vi fra 
næste sæson vil undervise i kapsej
lads og kapsejladsregler. 
Undervisningen foregår hver man
dag aften fra kl. 18 til 19.30. Her un
derviser vi i knob og stik, samt sø-
fartsregler. Men der er nu begyndt 
at snige sig nogle kapsejladsregler 
ind også. 
Om onsdagen er der løbetræning, 
for dem der har lyst. Også her mø
der der nogle unger op hver gang, 
dog ikke så mange som om manda
gen. 
I efteråret var vores klub så igen 
vært for Hellerups opti-afdeling. 
Jeg har inviteret dem til Pinse næste 
år; de kommer med glæde var sva

ret. 
Her i vinter vil vi som noget nyt 
afholde sejltræning på vandet om 
søndagen. Det foregår i selskab med 
Dragør, Lynetten, KØS og muligvis 
Kastrup. 
1 første omgang var det Sejlunionen, 
der sendte et tilbud ud. Her var det 
så muligt, at få en hærdet jollesejler 
ud 4-5 gange og komme med gode 
råd. Det krævede blot, at der var 
flere joller. Jeg blev kontaktet af Ti
na Staal fra Dragør, og vi enedes om 
at vintertræningen skulle foregå i 
SSF. 
Vi har så tænkt videre, og synes, at 
når der nu er folk tilstede, så lad os 
få så mange sejlere på vandet som 
muligt. Så fra Lynetten kommer der 
2 Europajoller og en Yngling, Dra
gør kommer med 2 Feva-joller, KØS 
med 3 Feva-joller og så må vi se, om 
Kastrup vil være med. 
Sejlads i vintermånederne er selvføl
gelig kun for sejlere med tørdragter, 
og må jeg lige bemærke: tag godt 
med tøj med og på. 
2007 bragte også kapsejladsen tilba
ge til SSF, vi afholdt et stævne for 
Ynglingeklassen, desværre var kap
sejladsudvalget væk ("ude og sejle" 
i Grækenland), men med hjælp fra 
nogle af de bedste dommere i landet 
- synes jeg, 5 medlemmer fra Helle
rup Sejlklub, og ikke mindst nogle 
af vore egne, ja, så fik vi gennemført 
et rigtig godt stævne. Der sejles om 
Øresundspokalen. Den pokal er ind
stiftet til minde om en ungdomssej-
ler Lars Akkermann, som vi desvær
re mistede alt for tidligt, og det er 
Birgitte, der har betalt pokalen. For 
det siger vi et super stort: tak til dig. 

Der er jo altid en masse mennesker, 
man gerne vil sige tak til: af sponso
rer kan jeg nævne Birgitte, Hellers 
Yachtværft, Amagerbanken, vores 
egen Tina , Torm rederierne, Mazda 
Jagtvej, Ebbe Elmer, malermester 
Kessler, og endelig alle SSF-
medlemmer. Tak for den store støt
te! 
For min egen del vil jeg gerne takke 
gutterne: 

Martin Brydenfeldt, Sune Meth-
mann, Claes Bohn-Willeberg, Mor
ten Grønning, Kristian Schaldemo-

se og Marc Wain Pedersen for det 
kæmpe stykke arbejde i lægger i 
afdelingen. 
Erik og Frank fra det Maritime 
Ungdomshus for det fantastiske 
samarbejde, som gør det hele lidt 
lettere. 
alle ungerne og deres forældre 
samt alle SSF-medlemmer, som i 
mine øjne er blevet dejlig positive 
overfor ungdomsarbejdet og vores 
super ungdomshus. 

Og skal jeg som altid lige fremhæve 
nogle af SSF's fantastisk dygtige 
sejlere, så er det jo mine egne dren
ge i Y D 24, der skal nævnes (lidt 
pral må være mig tilgivet): Morten 
Grønning, Kristian Schaldemose og 
Marc Wain Pedersen. 3 medaljer i 
2007: Bronze til DM open, Sølv til 
U23 Europamesterskaberne og sidst, 
men ikke mindst Guld til U 23 DM. 
Når jeg nu siger guld, så er det for
di, det første dopingtilfælde i dansk 
sejlsport kom netop i Ynglingeklas
sen, men det gør jo ikke vore dren
ges medalje mindre værd. Y D 24 lå 
å point med den nu diskvalificerede 
vinder. (Her blev mandskabet på Y 
D 24 kaldt frem). 
Fredag d. 26/10 var vi for 3. år i 
træk hos Torm Rederierne til præ
mieoverrækkelse. 
Det blev bemærket af direktøren, 
som sagde: "Her er så nogle rigtig 
dygtige sejlere; det er tredje gang, 
de er her! Det må kræve stort talent 
og flid. Tillykke!" 

Morten Grønning, Kristian Schaldemose 

og Marc Wain Pedersen 

Jeg kan ikke være mere enig, talen
tet er der. Der er ikke altid den store 
træningsflid, men det kommer jo 
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ungdomsafdelingen til gode, og jeg 
er ikke et sekund i tvivl om, at 2008 
bliver et endnu bedre år for disse 
gutter: der er EM og VM på hjem
mebane i Skovshoved. 
Så god vind drenge! 
(Drengene hyldes). 
Så alt i alt: - deltagelse i 4 klasser 
ved DM af SSF'ere og medaljer i tre 
af dem! 5 medaljer til SSF på én sæ
son, er det nogensinde sket før? 
2007 har været et fantastisk år. Det 
har bragt os i ungdomsafdelingen 
og i foreningen SSF nye unge men
nesker, nye typer både, nye oplevel
ser, nye måder at gøre tingene på, 
nye medaljer, flere sejldage, mere 
opmærksomhed, større synlighed, 
osv, osv. 
Alle disse ting er medvirkende til, at 
SSF's ungdomsafdeling lever, og er i 
fremgang. 
MEN, MEN kære venner, det sker 
ikke af sig selv! For at alt dette kan 
fortsætte, må vi nok til at indse, at vi 
skal til at betale for trænerbistand 
og instruktører. 
Når jeg siger det nu, så skyldes det, 
at realiteterne er sådan. Jeg har nu 
igennem mange år - 8 tror jeg, bedt 
om frivillige. Men vi er stadig den 
samme skare. Der er ikke kommet 
flere til. 
Hvor længe tror i at Martin, Claes, 
Sune, Kristian, Morten, Marc og un
dertegnede fortsætter dette frivillige 
arbejde? 
FOR MIN egen del, så ved jeg det: 
2008 er det sidste år på ungdomsle
derposten. Jeg genopstiller ikke til 
denne post næste år. Jeg sagde max. 
10 år; det bliver kun 9. 

Jeg har altid sagt, at jeg først forla
der posten, når det kører. Når jeg 
stopper næste efterår, så håber jeg, 
at det er tilfældet. 
Hvem jeg overlader posten til, er så 
op til jer. Nu har i et år til at finde 
en, som vil dette fantastisk, givtige 
arbejde. 
Jeg har altid været af den indstilling, 
at 7 år på en post er max., så træn
ger alle vist til et nyt pust. Tak. 

sign. Tonny Pedersen 

Formanden fik igen ordet. 

Tak Tonny, jeg er stolt af den store 
fremgang i din afdeling og vi skal 
huske, at Sundby Sejlforenings ung
dom er foreningens fremtid. 

Kapsejlads 
Tonny har fortalt om vore unge 
ynglingesejleres medaljehøst og vi 
har to andre flotte præstationer. Vor 
revisor Brian Frisendahl med Jan 
Knudsen og Michael Empacher hen
tede en bronze medalje i Skive ved 
DM i folkebåde, som er Danmarks 
største kapsejladsklasse og derved 
sværest at hente medalje i. Folke-
bådsklubben har tilbudt SSF DM i 
juli 2009 og det er så stor en mund
fuld, at vi skal have tilgang 
af yngre kræfter til kapsejladsudval
get, før vi tør påtage os opgaven. Og 
så har vi Niels Mogensen med Do-
Do, som igen har taget en medalje i 
L-23 klassen, denne gang i sølv. 
Familiesejladsen og Old-Boys skal 
nævnes. Det er sejladser med stor 
underholdningsværdi, og de trak 
som altid mange deltagere. 
Der er et par stævner under plan
lægning til næste år, men dato og 
detaljer er ikke forhandlet på plads. 

Motorbåde/Sikkerhed 
Til Familiesejladsen fik vi lokket 
motorbådsfolkene på vandet. De 30 
besætningsmedlemmer fordelt på 7 
motorbåde fik en dejlig dag på Sun
det og oplevede den underholdende 
afslutning sammen med sejlerne på 
Sdr. mole. 
Fisketuren blev afholdt i det skøn
neste vejr med rekorddeltagelse. 
Flotte fangster med mange fladfisk i 
år, og så var der præmier til alle ef
ter labskovsen i klubhuset. 
Vi har haft et enkelt indbrud i klub
huset, hvor et vindue blev brækket 
op. Skaden og tyvekosterne var un
der 1.000 kr., så sagen blev politian
meldt, men ikke anmeldt til forsik
ringen. Der er stjålet en påhængs
motor fra 

trailerpladsen og elektromekanisk 
værktøj fra to uaflåste både på Ndr. 
plads, så samlet er det ikke alarme
rende i forhold til andre havne. 
Der er indført en ændring i vagtord

ningen, så bestyrelsesmedlemmer 
ikke behøver at møde op og lukke 
vagten ind kl. 22.00 fordi opstart, 
alarm og låse kan styres hjemmefra 
via telekommunikation. 

Bladet 
Vort blad lyser op i andre sejlklub
ber med det store format i fuldt far
vetryk som f.eks. juli nummeret, 
hvor forsidebilledet var et tremastet 
sejlskib set forfra og bagsiden var 
samme sejlskib set agterfra. 
Bladudgiften skal være realistisk, 
f.eks. hvis en sponsorgave omsættes 
til gratis annoncer, er vedkommen
de ikke sponsor, men annoncør, så i 
dette tilfælde må vi finde en løs
ning, hvor en del af sponsorgaven 
går til bladets drift. 
Vor webmaster Mette Byriel stop
per, når de sidste opdateringer er 
klaret. Mette har programmeret vor 
flotte hjemmeside, og hun overgiver 
samtlige rettigheder til SSF. Tusind 
tak til Mette for hjemmesiden og 
opdateringerne siden du blev web
master. Det er planen, at bestyrel
sesmedlemmer selv skal kunne redi
gere og opdatere nyheder og aktivi
teter i deres egen afdeling, og det vil 
aflaste den nye webmaster. 
Der var også en mail i går hvor et 
medlem tilbyder sig som ny web
master, og det siger jeg tak for. Det 
er medlem nr. Al Martin Bregnhøi 
som driver et webdesign firma. 
Martin tilbyder også at lave et admi
nistrations system, så andre nemt vil 
kunne opdatere hjemmesiden. Sidst
nævnte vil jeg mene Martin skal 
have betaling for, når programme
ringen er hans erhverv. 

Jeg vil til slut takke bestyrelse, 
pladsmand, webmaster, kasserer og 
suppleant, instruktører og udvalg 
samt 
de forskellige sjak, for deres indsats 
og et godt samarbejde. Også en stor 
tak til de medlemmer, der på for
skellig vis yder en frivillig indsats til 
gavn for os alle. 

Hermed fremlægger jeg min og 
Tonnys beretning for generalfor
samlingen. 
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Vagtchefen informerer 

Vagtsæsonen i SSF er nu i fuld gang. 
Nu går vi mod mørkere tider, hvilket jo betyder at alle medlemmer, der har plads i havnen eller har 
fartøj på land, er pligtig til at gå nattevagter i perioden fra 1. oktober til 30. april. 

HUSK NU AT SKRIVE JER PÅ VAGTLISTEN I GOD TID 

Tilmelding sker på blanketter der findes i mellemgangen bag skipperstuen, samme sted er der opslået vagtlister / 
oversigtskalender og nærmere regler for vagtordningen. 
Udfyldte vagtsedler afleveres i postkassen til vagtstuen. 

Erfaringen viser, at alt for mange venter med at tilmelde sig til senere på sæsonen, og så er vagterne ofte besat. 

HUSK DET KOSTER ET GEBYR PÅ 500,- KR. PR. VAGT, DER IKKE ER GÅET. 

Love og reglementer for Sundby Sejlforening, side 27: 

Pensionister og andre medlemmer under 70 år, der af fysiske eller helbredsmæssige årsager ikke mener at kunne påtage sig vagttje
neste, kan fritages herfor. Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og afgørelse tages efter medlemmets personlige fremmøde 
på førstkommende bestyrelsesmøde. Fritagelse gælder kun for en vagtsæson og skal således fornyes hvert år. 

Til orientering: 
Der har i oktober været 28 frie vagter, så meld jer nu på i god tid, således at vagterne ikke bliver besat sidst på sæso
nen.. 

Kim 

Hvornår har du sidst tjekket denne ledninger? 
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HAVHINGSTEN 
fra Glendalough 
- en rejse for sejl til Irland 

Med dette foredrag er der lagt op til en 
spændende aften i vikingernes tegn. 

Foredraget starter i året 1042, hvor Hav
hingsten oprindelig blev bygget. 

Vi passerer Roskilde under rekonstruktionen 
og følger togtet til Irlands Nationalmuseum 
på Collins Barracks. 

Tirsdag den 4. december 
i Sundby Sejlforening 

kl: 1900 
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Juleafslutning i ungdomsafdelingen 
Mandag den 10. december 
kl 1830 i Det maritime ungdomshus. 
Ungdomsmedlemmer med søskende og forældre 
er velkomne til julehygge med 
æbleskiver, gløgg, kage og juleguf. 

Tilmelding senest den 3. december 
til ungdomslederen Tonny 
på tlf. 26702261 eller 

wain.fam@mail.dk 

Flere "normalpriser 
fra Marinetorvet 
Lavprisbutikken på Amager 

// 

Mitchell stang + 
hjul + line 699, 

Fishfinder Eagle 
Cuda128 

Stort ABU Ambassadeur market 
Seven 7000i Syncro LC 6600 C4 

MARINETORVETDK 

F lydedragt 
Kinetic 

7000i 

700 _ / "7, 

489,-

m 

i AOO -
I "T J mJ f 

999,-
4t299,-
898.-

m 

699,-

649, 
Revo SX 

årfS&b 

1.399, 
895, 

Marinetorvet.dk Holmbladsgade 97 2300 København S 
Telefon 32 12 11 11 E-mail: info@marinetorvet.dk www.marinetorvet.dk 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 29. oktober 2007 

Referat af bestyrelsesmødet man
dag den 29.10. 2007 kl. 18.:30 

Afbud fra Ulla; 
Bemærk: nye bestyrelsesmedlem
mer: Kent Nielsen og Benjamin Mo-
dy-

Punkt 1. Protokol: 
Formanden startede med at byde 2 
nye medlemmer af bestyrelsen vel
kommen. For Kent's vedkommende 
er det dog en tilbagevenden, idet 
han gennem sine 38 år i SSF har bi
draget på bestyrelsesposten Skole-
chef i 2 omgange. Formanden øn
skede at udpege Ungdomsleder 
Tonny Pedersen til ny næstformand 
efter Flemming. Taget til efterret
ning. En række opgaver følger med 
bl.a. ligger forsikringssager normalt 
hos næstformand, men hele mappen 
ligger p.t. hos TRYG til vurdering, 
idet SSF har ønsket 'nye øjne' på 
klubbens store portefølje af forsik
ringer i Codan. Sidstnævnte har på 
det seneste været et dyrt bekendt
skab, tung at danse med og meget 
lidt servicepræget. 
5%-rabatten på bådejeres kasko
forsikring, begrundet i klubbens 
mangeårige vagtmandsordning, 
som blev forhandlet på plads tidli
gere på året, er ikke blevet effektue
ret som aftalt, dvs. synlig ved forsik
ringsbetaling. " Codan kender ikke 
noget til sagen" - er det svar flere 
bådejere i SSF har fået ved henven
delse. F.eks. forlangte Codan kr. 
14.000 i årlig præmie for gummibå
den "Squash", som vi fik sponseret 
af Tuborg Fondet sidste år. Vi gjor
de opmærksom på, at båden står i 
aflåst bådhal med alarm og trods 
dette fik vi kun et nedslag på 
kr.1.000. 

Efter gårsdagens generalforsamling 
er der et par ting at samle op på. 

Vigtigst er opsigelse af Forpagt
ningskontrakten. Sagen blev yderli
gere belyst og behandlet, indtil enig
hed blev opnået. 
Forpagteren er, efter forud at være 
mundtligt orienteret herom, skrift
ligt meddelt opsigelse d. 30.10.2007 
(pr. 1. november) - med aftalt varsel 
på Vi år, dvs. med ophør ved udgan
gen af april 2008. 

Når ny Forpagtningskontrakt er 
udarbejdet i løbet af november 2007, 
vil Tina som den første få adgang til 
at indgå i den ny kontrakt - under 
forudsætning af, at den underskri
ves inden 31/12'07. 
Ny kontrakt vil blive udformet med 
bistand af bl.a. SSF's advokat Bjarne 
Winther. Det af bestyrelsen etablere
de forpagtningskontraktudvalg be
står efter Flemmings udtræden af 
næstformand + sekretær. Så snart 
udkast til ny kontrakt foreligger, vil 
der (efter behov) blive indkaldt til 
ekstra bestyrelsesmøde, for hurtig 
afklaring jvf. ovennævnte tidsram
me. 

Om Skipperstuen, der nu er beslut
tet: kan tidligst påbegyndes, når ny 
forpagtningskontrakt er indgået. Da 
der ikke må ryges i Skipperstuen, 
undersøges andre mulige løsninger 
på et rygerum, feks. at afgive vagt
lokalet til formålet - med kraftig 
udsugning å lå 'emhætte'. Som kon
sekvens af beslutning om Skipper
stuen som medlemslokale, skal dør 
fra Skipperstue til mellemgang for
stærkes og alarm flyttes fra hvide 
dør til døren til mellemgangen. 

Om gulvet i køkkenet: den rapport 
som JobLiv havde skrevet (28/8'07), 
og som bestyrelsen havde taget til 
efterretning - herunder forslaget om 
en løsning på det lidt for store fald 
foran komfuret, ved hjælp af en kile

formet måtte, blev atter genstand 
for drøftelse. Næstformanden påtog 
sig at vurdere sagen påny sammen 
med pladsmanden Kim og sekretæ
ren. 

Om tildeling af skure: den kritik der 
blev rejst på generalforsamlingen 
har vist sig at bygge på forkerte op
lysninger og en beklagelig trykfejl i 
Bladet: skur 203-704 skal rettelig 
være 703-704. 
Skure med første ciffer = 7 er jolle
skure, beliggende ved DMU. De har 
ikke været så attraktive, og er derfor 
først blevet uddelt efter at medlem
mer på ventelisten har fået dem til
budt. Der er p.t. ca. 40 på venteli
sten. 

Punkt 2. Beretning: 
Intet 

Punkt 3. Havn og plads: 
Med Kent som nyt medlem, vil hav
neudvalget på møde 30. oktober 
drøfte den interne arbejdsfordeling -
herunder, hvem der holder daglig 
kontakt med og som støtte for 
pladsmanden, aftale møde med 
havnesjakket og tilrettelægge opsæt
ning af redningsstiger. 
I lyset af kommende meget store 
reparationsarbejder på havnens mo
ler, ønskede formanden, at medlem 
A43 Bent Knudsen blev tilknyttet 
havneudvalget som teknisk sagkyn
dig og rådgiver u. b. Dette accepte
ret. 
En opgørelse har vist at ca. 15 med
lemmer har 2 både i havnen, og det 
udgør nu så stort et problem, at en 
løsning må findes. Havneudvalget 
tager sagen op med henblik på ud
formning af en fast praksis, der til
godeser vedtægternes (vinter-) 
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bestemmelse herom, men indebæ
rer, at der årligt 'ryddes op' inden 
Standerhejsning, f.eks. ved at hav
neudvalget anmoder ejere til både 
med 'Til Salg' skilt, om at placere 
dem hos en bådmægler. 
En del 'herreløse' joller sættes på 
auktion til foråret - efter at være 
blevet fremlyst i Amagerbladet. 
Tonny kunne berette, at både (vrag) 
kan afleveres til knusning på Ama
gerforbrændingen mod en afgift på 
kr. 1.600 pr. ton (motor skal fjernes 
først). Den gave SSF har fået i form 
af 'Buller' = Lynæs Senior vil blive 
solgt til fordel for en bådfond; flere 
mente båden allerede var afhændet 
til fastsatte minimumspris. I så fald 
accepteret under de givne omstæn
digheder. 
Beslutningen om at nedlægge og 
ombygge halvtag + filebænk på nor
dre mole blev drøftet på ny, efter 
skriftlig henvendelse (protest) fra en 
del medlemmer. Det undersøges, 
om der kan rokeres lidt rundt, så 
der etableres 1 dobbeltskur; filebæn
ken bevares under halvtag og der 
etableres en brandgennemgang til 
skurrækkens bagside. 

Punkt 4. Klubhus: 
Hanne efterlyste oversigt over hvor 
mange / hvem der havde nøgle til 
restaurationens køkken? Et antal på 
14 stk. blev fastslået med stor sik
kerhed, men da det ikke var muligt, 
at redegøre for, hvor de alle befandt 
sig, blev det besluttet at isætte nye 
cylindre med ny nøgle. Antal og 
tildeling af nøgle fastlægges i sam
arbejde med forpagter. Låsene skal 
ikke indgå som system-nøgle, men 
den må ikke kunne kopieres frit. 
SSF's låsesmed kontaktes herom. 
Benjamin (nyvalgt som kapsejlads
chef) efterlyste muligheden for In
ternet-adgang til Skipperstuen, til 
glæde for nattevagterne. En løsning 
kunne være en trådløs router 
(antenne), der dækker klubhuset. 
Drøftet. Enighed om at lade den ny 
webmaster, der har viden og erfa
ring herom, se på sagen og foreslå 
'sikker' løsning. Kunne også kom
me gæstesejlere til gavn og glæde til 
sommer, når medlemslokalet for
ventes færdigindrettet. Antennefor
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holdene i Skipperstuen er i sommer 
blevet bragt i orden, så der nu mod
tages digitalt. Dermed er fjersynets 
billedkvalitet blevet væsentlig for
bedret. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Der er modtaget gode 'anmeldelser' 
af Af riggerfesten. Musik til Julefro
kosten lørdag d. 8. december er på 
plads. Det bliver 'Den fede Trio', et 
V2-times show er indlagt og de spil
ler fra 15-22; pris for buffeen bliver 
kr. 160,-. 
27/11 kommer Dan Ibsen fra DS og 
beretter om projekt 'Danske Bådeje
re'. Det er Østersøkredsen, der står 
som arrangør, så der kommer sik
kert mange den aften. 
Børnenes Juletræ afholdes i år d. 16. 
december. Prisen fastsat til kr. 30,-
pr. person. Om Banko og Fastelavn, 
begge i februar 2008: se venligst ak-
tivitetslisten bag i Bladet. 7. juni 
2008 kommer Amager Jazzklub igen 
til SSF. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Skolebåden 'Tyveknægten' deltog i 
Havnerundfarten d. 27. oktober, og 
er herefter taget på land d.d. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Fra DS er modtaget underretning 
om, at en jolletræner herfra bliver 
tilknyttet SSF, Dragør (efter aftale 
med Tina Staal), Lynetten og KØS 
samt evt. Kastrup, startende d. 4. 
november fra SSF. Han er Feva-
jolle-ekspert. Deltagere skal anskaffe 
tørdragter. 
Y-drengene vintertræner i Skovsho
ved. Y-126 er på værft, men forven
tes tilbage inden Nytår. Også gum
mibådene er sendt til service og 
ventes alle tilbage inden Nytår. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Den ny kapsejladschef står over for 
store udfordringer, men er fuld af 
gå-på-mod. Ønsker hurtigt en snak 
med SSF's Sponsorudvalg beståen
de af: Jens Green Jensen, Michael 
Menzel og Erling Ekegren. Et tætte
re samarbejde med DMU overvejes. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Vagtordningen kører igen siden 1. 

oktober og den nye teknologi med 
brug af mobil-telefon virker. Besty
relsens medlemmer opfordres til at 
skrive sig på liste på tavlen. 

Punkt 10. Bladet: 
Havneudvalget aftalte optagelse af 
rubrik med Pladsansøgning 2008 
mv. Hanne aftalte optagelser til akti-
vitetslisten. Poul meddelte, at re
daktørens farveprinter og scanner 
nu er placeret hos sekretæren. 

Punkt 11. Eventuelt: 
En henvendelse har antydet, at 2 
stålbåde ikke bør ligge side om side 
i havnen, grundet risiko for galva
nisk tæring. Undersøges nærmere 
inden videre foretages. 

Mødet slut kl ca. 21:40 

Næste ordinære møder afholdes 
26/11. I december'07 bedes torsdag 
d. 27/12 reserveret som eventuel 
mødedag. Begge dage kl 18:30. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 



BADFORSIKRINGER 
FOREDRAG FOR MEDLEMMER AF ØSTERSØKREDSEN 

Det er en glæde at kunne invitere til aftenforedrag med CODAN bådejerfor
sikring. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og foredraget henvender 
sig til alle vore medlemmer. 

Onsdag den 23. januar 2008 kl. 19 - 21. 
Det store klubhus i Lynetten, Refshalevej 200 

Der behøves ingen tilmelding. Til orientering 
er restauranten lukket. 

Med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen 
Breddekoordinator i Østersøkredsen 

Danske bådejere 

27. november kommer Dan Ibsen 
fra Dansk Sejlunion og præsenterer 

Danske bådejerprojektet 
og dets fordele. 

Der er fri adgang for alle 
medlemmer. 

Kl. 1830 i Sundby Sejlforening 

Dan Ibsen fra DS beretter om pro
jekt 'Danske Bådejere'. 

Arrangeret af Østersøkredsen. 

SEJL 
FOREDRAG FOR MEDLEMMER AF ØSTERSØKREDSEN 

Det er en glæde at kunne invitere til aftenforedrag med QUANTUM SAILS. 

Jan Hansen fra Quantum Sails vil fortælle om hvorledes sejl bliver udviklet 
og syet. I løbet af aftenen vil der blive rig lejlighed til at spørge om 
trim, vedligehold og andet som vedrører sejl og rigtrim. 

Kort om Quantum Sail Design Group: 

Quantum Sail Design Group, grundlagt i 1996, er på bemærkelsesværdig 
kort 
tid vokset til den næststørste leverandør af sejl på verdensplan. Men 
væksten og størrelsen er ikke et mål i sig selv. Uden et unikt produkt i en 
anstændig kvalitet, er det hele intet værd. QSDG ofrer de ressourcer, der 
skal til for at levere det sejl, som er en tand bedre. Det være sig 
softwareudvikling, forbedring og udvikling af egne sejlduge, gennemarbej
det 
design, godt håndværk, professionel rådgivning og allervigtigst: Timer på 
vandet. 
Fra sejlloftet på Amager, som er Københavns største sejlloft, servicere vi 
de danske sejlere med rådgivning, reparationer og fremstilling af nye sejl. 

QSDG er repræsenteret på alle kontinenter med mere end 60 sejllofter. 

Mød op både juniorer, sejlerskoleelever og andre sejlere som vil vide mere. 

Tirsdag den 5. februar 2008 kl. 19 - 21. 
I Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15 
RESTAURANTEN ER ÅBEN 

Der behøves ingen tilmelding. 

Med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen 
Breddekoordinator i Østersøkredsen 

BOLLEN 
S SF 

Sundby Sejlforenings kanonlaug gav 

en salut for begivenheden 

Badeanstalten Helgoland 

De første pæle er rammet ned 

Byggeriet er endelig gået i gang og 
de første pæle er rammet ned. 
Sundby Sejlforenings kanonlaug 
var med til at fejre begivenheden. 
Første del af badeanstalten ventes 
at kunne tages i brug til næste år 
og sidste del forventes at blive fær
dig når de sidste penge til byggeri
et er fundet. 
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Tilmeldingsblanket for Sundby Sejlerforening 
Gældende for året 2008. 
Tilmelding til sejlerskolen. 

Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere 
denne indmeldelse til kontoret. 

Elever der har deltaget på SSF sejlerskolen, samt elever der har deltaget i SSF navigation, 
har førsteprioritet til sæsonens sejlads. 

Kurset er vederlagsfrit, men man skal være medlem af SSF for deltagelse. 

Du skal selv sørge for alt nødvendigt udstyr til sejladsen. Redningsvest, tøj, sko mm. 

Navn. 

Adresse. 

Post nr. 

Fødselsdag 

Telefon nr. 

E-mail adresse 

I det følgende markeres med kryds. 

Har du bestået teoretisk navigation. ja Nej 

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd 

Der er mulighed for at sejle på følgende dage. Kryds den dag af du ønsker at sejle. 

Sejldag. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Alternativ dag. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

OBS. Det er et krav, at alle elever på sejlerskolen skal være dækket af en ansvarsforsikring. 
(Ansvarsforsikring er normalt indeholdt i en familie/indboforsikring.) 
Deltagelse på sejlerskolen er på eget ansvar. 
SSF's forsikring dækker ikke personskade på elever. Det er derfor tilrådeligt at eleven 
selv tegner en fritids-ulykkesforsikring. 

Sejladsen starter normalt kl. 18,00. 

Dato & underskrift 

By. 

Medl. nr. 

Mobil. . 
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Sejlerskolen 

Sejlerskolens afslutning fredag den 
5. oktober gik fint. Vi fik dejlig mad 
hos Tina. 
SSF,s diplomer blev behørigt afleve
ret til alle elever af instruktørerne. 
Censor Lasse roste både elever og 
instruktører for det fine resultat, alle 
bestod den praktiske del af duelig-
hedsbeviset. 
3 store hurraer og et sundby leve, 
tillykke. 
Afrigger festen forløb godt, der var 
mange elever og venner med ved 
skolebordene, dejlig mad og god 
musik. 
Tyveknægten deltog i havnerund
farten, vejret var meget flot, men 
der dukkede ikke nogle elever op, 
det er en skam, for man lærer man
ge at kende på sådan en fælles tur. 

Alle 3 sejlbåde er nu på land og alt 
er klart til vinteren. Husk anden års 
elever skal også udfylde en ny til
melding som sidder i holderen i 
mellemgangen og er trykt her ved 
siden af, læg den derefter i brevkas
sen til kontoret og helst så hurtigt 
som muligt, da der er mange nye 
som gerne vil med til sommer. 

Endnu en gang tak til alle der giver 
et hånd med på sejlerskolen. 

hilsen Ulla 

Billeder: 
Årets elever med friske beviser fra 
den praktiske prøve. 

Seniorerne 
holder 
Julefrokost 
torsdag den 6. 
december. 

Tilmelding til 
Rita Sauffaus 
inden den 
22. november. 

Pris 100 kr. 

Hans Guldager giver 
maden, da han samme 
dag fylder 75 år. 
M.v.h. 

Michael Ronild 

Alle me 

Sundbv 

iver 

mole 

rerne inviterer 

ejitorening 

d til 
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Efterlysning 
Alle bådene på denne side savner sin ejermand, 
Ejer du en af disse både eller ved du hvem ejeren er, så kontakt havneudvalget eller 
pladsmanden. 

Hvis ejerne ikke har meldt sig til bestyrelsen, inden den 31.12.2007, bliver bådene 
solgt på aktion til fordel for SSF. 



Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Maren Baggesen 
Wildersgade 38, 4. 1408 K 
Erik Hauerberg 
Polensgade 5B 4. tv. 2300 S 
Nicklas Holger Høgfeldt Hansen, 
Amager Strandvej 210 2300 S 
Morten Kjær 
Pindosvej 6 2300 S 
Nicolai Mau 
Engvej 29H, 2300 S 
Nicolai Beck Mody 
Herkules Alle 40 2770 Kastrup 
Vanessa Niknazmanesh, 
Dalslandsgade 48, 7. tv. 2300 S 
Tobias Tårnberg 
Engvej 29H. s. tv. 2300 S 

Aktiviteter i S SF i 2007 
8. december Julefrokost 

16. december Børnenes juletræ 

www.sundby-sejlforening.dk 

IHml. 
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 

Medlemmer slettet på grund af 
kontingentrestance pr- 30/10-2007 
Nr Navn 
67 Mary Ann Christiansen 809 Mikkel Vaisanen 
88 Torben Rasmussen 816 Christian Adriansen 
112 Jens Brinkbo 829 Mogens Arne Hansen 
166 Jan Ole Andersen 888 Thomas Meisl 
170 Morten Bækkeskov 914 John Hansen 
173 Jan Wilken 941 Peter Mærsk 
203 Rikke Vivian Lange 942 Jan Elert Mørch 
272 Kaspar Lohse 943 Morten Ougaard 
315 Bent Andresen 990 Frank Sørensen 
351 Helgi Hallgrimsson 1012 Rune Zilcken 
369 Gry Petersen 1021 Palle Kjær 
457 Hasse Norbye 1025 Anders Lehmann 
481 Jens Trygve Dreijer 1033 Jeppe Andrup 
507 Casper Thorup Offenberg 1082 Jens Thaarup Christiansen 
569 Henrik Bjørndal Gravesen 1106 Daisy Andersen 
577 Toivo Hiljander 1166 Jonna Sussie Pedersen 
592 Claes Bohn-Willeberg 1170 Anni Carlsen 
609 Kristoffer Scharff 1178 John Hansen 
648 Mikkel Fisker 1179 Birgir Darmer 
649 Gregers Gjersøe 1207 Jan Welander Pedersen 
688 Kim Sonny Rasmussen 1504 Anders Gravesen 
772 Jin Juang Dao 1518 Hjalte Rosendahl Arge 
785 Birger Christiansen 1530 Annemarie Jensen 
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Returneres ved varig adresseændring 
Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 ^ DANMARK 

DK 2300 København S 

POST} 

pp 

Julefrokost for voksne 
Lørdag den 8. december kl. 14 
Tinas gigantiske julebord med alt hvad 
hjertet begærer. 
Musik: Den fede trio 
Pris 160,-
Billetter købes hos Tina 
senest søndag den 2. december 

Juletræ for 
Søndag den 16. december kl. 
Børnebilletter kan afhentes hos Tina 
senest torsdag den 13 december 
(kun en billet pr. barn) 
Voksne kr. 30,- og børn kr. 30,-
Børnene vil få juleboller, juice, is og 
godtepose. 
På børnenes billetter trækkes lod om 
10 ekstra godteposer. 
Julemanden kommer kl. 14. 

børn 
14 
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