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Desværre 
udkom bladet ikke i december som 
planlagt. 

Det skyldes at redaktionen blev så 
overophedet at brandvæsenet måt
te tilkaldes. 
Udstyret måtte efterfølgende på 
værksted til service og renses for 
sod og røggas. 
Her på redaktionen vil vi gøre alt 
for at det ikke skal gentager sig. 
pc 

§ 4  
Generalforsamlingen er øverste myndighed 
og fastsætter foreningens love og reglementer. 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts 
og i oktober måned og indkaldes med 
mindst 1 måneds varsel gennem SSF's med
lemsblad. 
Forslag, som ønskes behandlet på general
forsamlingen, skal indsendes skriftligt og 
være bestyrelsen i hænde senest 28 dage før 
generalforsamlingens afholdelse og for
slagsstilleren skal være til stede når forsla
get behandles. 
Forslag, der skal behandles på generalfor
samlingen, skal offentliggøres på opslags
tavlen i klubhuset og på hjemmesiden se
nest 14 dage før generalforsamlingen afhol
des 
Ethvert medlem har adgang til generalfor
samlingen, hvis kontingent og andre for
faldne ydelser er betalt. 
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer og 
ungseniorer har stemmeret. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til 
at lede mødet, og et stemmeudvalg på 
mindst 3 medlemmer. 

Forsidebilledet: 
Havhingsten af Glendalough 
Læs om vikingekibet på side 4 

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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Nytårstanker fra formanden 

Skipperstuen skifter status til klublokale kun med adgang for medlemmer og sejlende gæ
ster den 1. maj 2008. Ønsket om ændringen var, at medlemmerne har et sted at mødes pri
mært udenfor sæsonen, hvor restauranten har lukket om mandagen og lukker tidligt på 
tirsdage og onsdage. Det er planen, at der bliver rygeforbud i Skipperstuen og at vagtloka
let indrettes til rygerum. 

Forpagteren ville ikke acceptere at Skipperstuen blev udtaget af forpagtningen, så ændring 
af status for lokalet krævede, at nuværende forpagtningskontrakt blev opsagt, hvilket blev 
vedtaget på efterårsgeneralforsamlingen. 

Som den eneste fik forpagteren fremlagt en ny forpagtningskontrakt den 1. december 2007, 
som udover nogle justeringer og ny status for Skipperstuen havde en forhøjelse af forpagt
ningsafgiften. 

Et flertal i bestyrelsen ønsker, at driften af klubhus/restaurant økonomisk skal hvile i sig 
selv uden tilskud fra medlemmernes kontingent. 

I 2007 har medlemmerne af deres kontingent på 900 kr. betalt 600 kr. til renovering af køk
kenet. Det er atypisk men har alligevel givet stof til eftertanke. Vi har derfor holdt 2007 ude 
af beregningen af ny forpagtningsafgift og taget et gennemsnit af udgifterne de foregående 
5 år, og det fremkomne beløb har vi tilbudt som ny forpagtningsafgift med gradvis stig
ning over 2Vi år. 

Forpagteren har den 21. december 2007 meddelt, at hun ikke ønsker at tiltræde kontrakten 
"fordi den ikke hænger sammen økonomisk". 

Efter beregning af ovennævnte forpagtningsafgift har vi fået en vurderingsrapport udstedt 
af en uvildig vurderingsmand indenfor restaurationsbranchen. Det fremgår af rapporten at 
der er taget hensyn til nugældende kontrakt, konkurrenter og tilflyttere i nærområdet, pri
ser i restauranten (herunder ved foreningens arrangementer), beliggenheden mm. Vurde
ringen af forpagtningsafgiften er ca. 50.000 kr. højere pr år end vort tilbud var i den nye 
kontrakt. 

Der vil nu ske det, at forpagtningen skal i licitation og ansøgninger/tilbud vil blive vurde
ret med professionel bistand for kontrol af referencer og tidligere virke, og først herefter vil 
udvalgte ansøgere blive præsenteret for bestyrelsen for endelig afgørelse. 

Omkring mit eget forhold til forpagteren kan jeg oplyse, at jeg har holdt rund fødselsdag, 
jubilæum, firmajulefrokoster og de sidste 10 år et årligt træf for tidligere medarbejdere hos 
Schenker, alt til min fulde tilfredshed. Min nuværende tvist vedrørte foreningens ret til at 
holde kredsmøder, instruktørmøder mv. i Pejsesalen efter restaurationens åbningstid samt 
diskussioner af økonomisk art. 

Jeg mener, at min og bestyrelsens fornemmeste opgave er, at medlemmernes kontingent 
bliver brugt hensigtsmæssigt og primært til foreningsarbejde. 

Godt nytår til alle 

Ib Petersen 



En spændende beretning om 

Havhingsten af Glendalough 
SSF den 4. december 2007 

Det er intet mindre end en fantastisk historie, der her 
skal forsøges gengivet. Om Dammark og danskere i mere 
end 1.000 år. 
SSF's formand Ib Petersen havde begået et scoop, da han 
fik en aftale i stand med aftenens gæst Martin Kristen
sen. 
Forud var gået yderligere en medlemsaften den 7. no
vember om 'Mænd på dåse' også med Martin som gæst, 
og med en beretning om 
livet om bord på ubåden 
„Nordkaperen". 
Ib kender Martin fra tidlige- S* 
re, hvor de gik til navigati-
onsundervisning sammen, 
og fik hurtigt organiseret en 
ny aften med 'Havhingsten', 
som et yderst aktuelt emne. 
Det blev igen en spændende 
aften, hvor de mange frem
mødte fik fortalt og vist 
fremragende slides om pro
jektet og billeder fra det 
1.000 sømil lange togt Ros
kilde - Dublin i perioden 1. 
juli - 14. august 2007. 

bådværft ved havnen i Roskilde og har her rekonstrueret 
de andre vrag, startende med søsætning af „Roar Ege" i 
1984, som nøjagtig kopi af Skuldelevfundets 14 m lange 
kystfragtskib „Skuldelev 3". Siden er havskibet af typen 
knarr „Skuldelev 1" blevet rekonstrueret som „Ottar". 
„Skuldelev 5" er det lille krigsskib, rekonstrueret som 
„Helge Ask" og endelig er „Skuldelev 6", fiskerbåden re
konstrueret som „Kraka Fyr". 

Når „Skuldelev 4" ikke næv
nes skyldes det, at man under 
udgravningen troede, at der 
var 6 skibe, men senere viste 
det sig, at Vrag 2 + Vrag 4 ud
gjorde ét skib, det 30 meter 
lange krigsskib som denne be
retning koncentreres om. 
Martin viste bl.a. et prægtigt 
billede af alle 5 rekonstruerede 
skibe, sejlende side om side på 
Roskilde Fjord 

„Havhingsten" blev bygget 
med publikum på i Museums
havnen i Roskilde i årene 2000 
- 04 og søsat den 4. september 
2004 under overværelse af 
dronning Margrethe II og ca. 
15.000 gæster. 
Siden er skibet blevet rigget og 
med en besætning på 62 entu

siaster, er der trænet, prøvesejlet og indhentet viden om 
dets gang i søen. 
Den oprindelige bemanding var sat til 65, men det meget 
udstyr om bord gjorde, at den blev reduceret til 62. 
Som forberedelse til det lange togt til Dublin blev 
„Havhingsten" sommeren 2006 sejlet til Norge, dvs frem 
og tilbage over Kattegat og Skagerak, - og gennem Lim
fjorden tilbage til Roskilde. 
Det var bl.a. vigtigt, at afprøve sejlads på åbent hav - 24 
timer i døgnet, og få indøvet besætningen. 

Egentlig begynder denne 
fortælling helt tilbage i vi
kingetiden, idet et 30 meter 
langt krigsskib blev bygget 
omkring år 1042 i dalene omkring søen Glendalough syd 
for Dublin. 
Dette vikingeskib endte sine dage på bunden af Roskilde 
Fjord, i Peberrenden, med vilje sænket omkring år 1100, 
for at beskytte Roskilde imod angreb fra havet. 
Krigsskibet bliver genfundet som vrag 2 under udgrav
ning af de fem vikingeskibe ved Skuldelev i årene 1957-
62, og udstillet i Vikingeskibsmuseet efter mange års 
konservering og tålmodig indsats med at samle pusle
spillene. 

Studier af årringe i planker og især kølsvin har afsløret 
både alder og geografisk tilknytning på Vrag 2, og da 
Vikingeskibsmuseet havde besluttet at bygge en rekon
struktion af krigsskibet - som det er sket med de øvrige 4 
fund fra Skuldelev, lå det til høirebenet, at udvide pro
jektet og gennemføre et togt tilbage til Dublin, og her
igennem indhente så mange date som muligt om skibets 
sejlegenskaber. 

Vikingeskibsmuseet overtog for mange år siden det lille 

Martin berettede levende om projektet. Forklarede bl.a., 
om forskellen på en kopi og en rekonstruktion. Med re
konstruktionen går projektet ind i historien og inddrager 
alle tilgængelige kilder for at forstå vilkårene for den 
oprindelige tilblivelse, i forsøget på at genskabe forud
sætninger og resultat i en så vidt mulig original bygge
proces. 
Det har bl.a. medført, at det er muligt at opgøre de res
sourcer, der kræves til bygning af så stort et skib. Ca. 
44.000 mandtimer er medgået; derfor er vurderingen i 
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dag, at kun et meget stort kongedømme har kunnet stå 
bag et skib af „Havhingsten"s størrelse. Hvem den magt
fulde skibsfører har været, blev ofte vist med en vindfløj 
fra fartøjets stævn - til skræk og advarsel, når der blev 
gjort landgang på kysten. „Havhingsten" førte en meget 
smuk, forgyldt stævnfløj - en kopi af en vindfløj fra en 
kirke i Sverige. 
Når historiske kilder taler om ledingsflåder på flere 
hundrede skibe, er det virkelig imponerende, hvad der 
er blevet præsteret inden for skibsbygning i vikingeti
den. 
Som krigsskib skønnes „Havhing-sten" at have kunnet 
bringe ca. 80 tropper frem til kamp. 
Som fartøj er oplevelsen, at det 'snor sig' som en slange 
på bølgerne, dvs at det er meget fleksibelt. Det har vist 
sig, at byggemetoden med 
kløvning af stammer til bord, 
hvor træets årer ikke brydes 
ved savning, og med bund
stokke og andre udvalgte 
skrogdele fremstillet af natur
ligt voksede dele af skovens 
træer, gør fartøjet meget 
stærkt. 
Interesserede kan finde en 
righoldig litteratur om emnet, 
hvis man vil fordybe sig yder
ligere. 
„Havhingsten" blev også af
prøvet under roning, med ma
sten lagt ned kunne en fart på 
4-5 knob let opnås, men det er 
tungt arbejde, at holde gang i 
fartøjet gennem flere timer. 

Gennem medierne har vi kun
net følge togtet undervejs, og 
oplevet, hvorledes „Havhingsten" fik en forrygende sej
lads fra Roskilde til Bragdøya i Kristianssand-fjorden. 
240 sømil på bare 35 timer, det er 7 knob i gennemsnit -
efter passage af Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund. 
Med et deplacement på ca. 25 tons (fuldt udrustet) viste 
„Hav-hingsten" sig at være en sejlmaskine ud over det 
sædvanlige. Uden at presse fartøjet blev senere logget 14 
knob, og det skønnes, at der er potentiale til 15 - 20 
knob, hvis man undlader at rebe sejl. 

Efter afgang fra Bragdøya fik besætningen den kedelige 
sommer 2007 at føle. I 9 døgn lå man underdrejet i Span-
gereid i SydNorge, enten var der ingen vind, eller også 
kom den fra vest med kulingstyrke. Og det regnede og 
regnede. 
Til gengæld fik de kongeligt besøg, idet både det norske 
og danske kongeskib deltog i genåbningen af en 930 m 
lang kanal, hvis oprindelse kan dateres tilbage til ca. år 
700, og bedst kan sammenlignes med vore egne vikin
gers Kanhave Kanal gennem Samsø's smalleste sted. 

||||gij 
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Endelig, efter den lange venten, bliver vejrudsigten gun
stig. Der varsles østlig vind, som først vil skifte til nord, 
når „Havhingsten" er nået inden for en afstand af ca. 100 
sømil fra Orkneyøerne. Men vejrguderne og vejrma
gistrene er ikke enige om vejret den 16. juli i Nordsøen, 
og den lovede østenvind kommer ikke. Men da er det 
for sent at vende om. I stedet kommer 2 hidsige lavtryk 
op gennem Nordsøen, og skipper på Havhingsten må 
træffe den ærgerlige beslutning, at tage slæb fra følgeski
bet „Cable One". 

Tidsplanen tillader ikke at vende om og afvente gunsti
gere vilkår: man skal være fremme i Dublin til modtagel
sen d. 14. august. 
Og der er aftalt skiftedag i den lille by Kyleakin på Isle of 

Skye på den skotske vestkyst 
den 24. juli. Besætningen 
består mest af frivillige, og 
det er ikke alle forundt at 
kunne holde godt 6 ugers 
ferie. Omkring 20 bliver ud
skiftet, og blandt de nye om 
bord er Martin Kristensen, 
der til daglig arbejder hos 
Furuno, og om bord på 
„Havhingsten" er skibselek-
triker, for selv om det er et 
vikingeskib, har Søfartssty
relsen og projektledelsen i 
fællesskab besluttet at instal
lere det mest moderne kom
munikations- og navigati
onsudstyr. 
Sikkerheden om bord for 
skib og besætning er der ikke 
gået på kompromis med. De 
anbefalinger Søfartsstyrelsen 

udstak, fordoblede projektledelsen. 
Alle fik udleveret overlevelsesdragt og selvoppustelige 
veste. Når man var på havet, var det forbudt at sove i 
sovepose; risikoen for, at man ikke 'kom ud af posen' i 
tide blev vurderet for stor. Der blev afholdt rednings-
øvelser med helikopter, for at fastlægge en sikker proce
dure. 
Der blev etableret en mellemråber- position om bord, da 
det viste sig, at med skibets længde kunne bemandingen 
i forskibet ikke høre skippers kommando fra styreplad
sen. 

Også følgebåden holdt skiftedag i Isle of Skye: dykkerbå
den „Cable One" returnerede til Thyborøn og „Island Fox" 
tog over. 

Som sagt, Martins fortælling om sin deltagelse i togtet 
gav forsamlingen et førstehåndsindtryk både af det sej-
ladsmæssige, men også af det sociale liv om bord, under 
yderst primitive forhold. Det var meget tydeligt, at Mar-
tin's beretning efter en kort pause midtvejs, helt skiftede 
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spor. Nu blev det utrolig levende, krydret med anekdo
ter, fordi det var selvoplevede erfaringer, fra 3V2 uge 
om bord. Vejret skiftede til det bedre mellem Skotland 
og Irland, men en typisk vejrudsigt for området lyder 
således: „Hvis man ikke kan se Irland, så regner det, 
hvis man kan se Irland, bliver det regnvejr inden læn
ge"-

Som afslutning dette. Denne beretnings referent har 
fulgt projektet Havhingsten siden kølen blev lagt i år 
2000. I marts'07 blev der holdt foredrag om det forestå
ende togt i Roskilde. 
Ved den lejlighed blev hosstående billede af Hav
hingsten på land taget. Fra prøvesejladser havde man 
erfaret, at det var nødvendigt med et skvætbord, for at 
holde Nordsøens vand ude. Sejladsen over Nordsøen 
og sikkerheden om bord blev indgående drøftet efter 
foredraget, og ved den lejlighed besluttede undertegne
de, at han ikke skulle nyde noget, respekten for havet 
optjent gennem 38 års sejlads, dæmpede lysten til at 
deltage. 

Men hvis du er blevet inspirere t, og kunne tænke dig at 
deltage, kunne Martin oplyse, at der er ledige pladser 
om bord, når „Havhingsten" sejler hjem igen i perioden 
29. juni - 9. august 2008. 
Turen går sydpå gennem det Irske Hav og syd om Eng
land, med besøg i London inden turen over Nordsøen. 
På hjemmesiden www.hav-hingsten.dk kan man finde 
mere herom, og i øvrigt en mængde billeder og beret
ninger fra togtet til Dublin. 

Martin har i øvrigt 
udgivet en lille 
bog med rigtig 
gode billeder fra 
sin deltagelse: En 
rejse for sejl til Ir
land: Havhingsten 
af Glendalough. 
Også en anden 
deltager, vennen 
Henrik Kastoft har 
skrevet om turen: 
På vikingetogt med 

Havhingsten - et krigsskib vender hjem. 
Begge bøger er blevet konsulteret i 
denne beretnings tilblivelse. 

forbindelse med 

Og så er Martin jo rigtig sejler: Han er ejer af en Albatros 
33, med sejlmærke Dl - dvs prototypen til den båd, jeg 
selv er medejer af, og som lige nu ligger på SSFs plads 
for gear-reparation - inden kommende langtur. Men det 
kommer der nok en hel anden beretning ud af. 

PS: gast M/K søges i perioden 30. marts 2009 - uge 
40/2011. 
Destination: Rundt i Middelhave 
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"Loup de Mer" 

Sundby Sejlforening 2007 

Rejsebrev nr. 14 

Af Hans Guldager 

Foto Per Sejr Andersen Egå Sejlklub og Bjarne Ørskov 
Sundby Sejlforening. 

Ønskesejladsen 
I rejsebrev nr. 13 blev det til en større beskrivelse af et 
besætningsmedlems benbrud og ikke mindst det franske 
hospitalsvæsens hurtige og effektive. 
Det gik udover afslutningen på beskrivelsen af Goran 
Schildts vovelige sejlads på Saone og Rohne floden frem 
til Middelhavet i 1948 med sin Ketchrigget sejlbåd 
"Dapne"og så vor sejlads den modsatte vej hjem til Dan
mark 2007. 

"Dapne" sejlede fra Stockholm den 15. maj 1948, kur
sen gik gennem Gotakanalen over Vånern frem til Gø
teborg. 
Herfra gik det gennem Limfjorden til Ramsgate i Eng
land og så til Le Havre og Seinen til Paris. 
Videre frem ad Seinen og kanal de Bourgogne 
forbi sennepsbyen Dijon, og videre til Saint Jean de 
Losne hvor Goran Schildt sejler ud på Saone floden. 
"Dapne" var udstyret med en finsk 24 hk. traktorlinfy-
ret Olympia motor. 

Helt frem til midt i lialvfjerserne forhandlede SS, foruden 
benzin også traktorlin, til sidst var vi de eneste i Køben
havn og da vi ikke mere kunne aftage mindst en tank
vogn om året lukkede OK for leverancen. 

En af vore meget gamle medlemmer har fortalt mig om 
traktorlinen, at den var en slags billig ildelugtende 
osende petroleum. Motoren 
skulle starte på benzin, og når den var varm kunne 
man slå over på traktorlintanken. Fidusen med traktor
lin var at den af hensyn til bønderne, var fritaget for al 
beskatning. 

Jeg tror næppe det var derfor "Dapne" var udstyret med 
en sådan motor. Benzin kunne i 1948 være svært at skaf
fe, ja var i visse lande stadig rationeret, petroleum/ 
traktorlin derimod flød der rigelige mængder af til Be
lysning, landbrug, industri og transport. 

"Loup de Mer" kom i 2002 også frem til Paris men gen
nem det tyske - hollandske - belgiske og franske kanal-
og flodsystem. Vi sejlede over Ardennerhøjderyggens 
60 sluser frem til Reims, og derfra ad Marnefloden til 
Paris. 
"Dapne" var i 1948 afskåret fra at bruge denne rute. 

Loup de Mer fra sommerhus til et sejlende skib. 

Det centrale Europa var stadig en ruindynge og Tysk
land besat af en række nationer inklusiv Danmark, de 
var ikke enige om ret meget, og slet ikke om lystbåds-
sejlads gennem de besatte soner. 

Det var ikke muligt for"Loup de Mer" i 2002 at slippe 
fra Paris ad samme vej som "Dapne" på grund af vand
mangel helt nede på kanal de Bourgogne. 

Det er knapt så interessant at sejle tilbage hvor man 
kom fra. Paris er i de franskes øjne Europas kulturelle 
og festlige navle, men middelhavs klima har de ikke, 
så vi måtte atter ud på Marnefloden og op til den syd
gående gamle kanal Marne a la Saone. 
Her var beskeden at vandet slap op den 28. august og 
det ikke kunne forventes at komme igen før til Jul. Vi 
nåede Saonefloden den 26. august et godt stykke nord
ligere en Goran Schildt med " Dapne". 

"Dapne" og "Loup de Mers" kortproblemer 
I Paris havde Goran Schildt forgæves søgt at købe et 
kort over Saonefloden. De fleste kort blev udsolgt un
der krigen og var ved at blive genoptrykt 
På floderne Seinen og Yvonne og de fleste kanaler 
kunne man også dengang klare sig med et almindeligt 
automobilkort. 
Sejlklubben i Paris havde på væggen et fem meter 
langt Saone - Rohne kort, der overbeviste ham om at, 
der vovede man sig ikke ud uden et ordentligt flod
kort. 
Efter nogen spekulation fandt han løsningen. Mona 

hans hustru fik en rulle toiletpapir af den lysebrune let 
gennemsigtige der vistnok herhjemme hed nr. 00. 
Efter adskillige timers slid havde hun tegnet et udmær
ket kort der med lethed kunne aflæses, hvis man hol
der det over et hvidt underlag. 
Det minder mig om vor sejlads fra Paris hvor vi blev 
henvist til den gamle Marne a la Saone kanal. Alle kort 
var udsolgt i Paris og i alle byer langs Marne floden. 
Nervøsiteten på Loup de Mer steg til uanede højder jo 
nærmere vi kom kanalen, sejlads i ukendte omgivelser 
uden kort tiltalte os ikke. 
I en lille arm til Marne ligger champagnebyen Epernay 
med en hyggelig havneplads til 10 fartøjer og en usæd
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vanlig havnefoged der bød velkommen med et glas af 
denne boblende drik i træernes skygge. 
Kanalkort havde han ikke men tag bare et par glas til 
og prøv den lyserøde, og så må i tale med madame og 
mosjø Nielsen der sidder derovre. 
Familien Nielsen havde på 10 dage været igennem ad
skillige flasker som gik under betegnelsen smagsprø
ver fra byens mange champagnehuse, nu skulle de des
værre hjem med fly et par dage. 
Hvor heldig kan man være, de havde en gammel kort
bog over den omtalte kanal, købe eller låne kunne der 
ikke være tale om, de regnede med at når vandet steg 
skulle de også gennem kanalen, vi kunne låne den et 
par timer inden de skulle hjem med flyet. 
Tiderne havde unægtelig ændret sig rent teknisk. Go-
ran Schildts brune papirsamling var yt. Vi cyklede til 
en nærliggende campingplads hvor en venlig madame 
påtog sig at skille kortbogen ad, og tage kopi af hele 
herligheden. 
Resultatet var forbløffende godt, kontormadamen fik 
både håndkys og kys på kinden, betaling kunne der 
ikke være tale om bare vi ville omtale, at hun også hav
de nogle få bådpladser lige her ved indsejlingen til 
Epernay. 
Vi købte en farvelade til børn og frembragte de skøn
neste håndkolorerede kanalkort. 

Saonefloden 
Ifølge Goran Schildt blev han i byen St. Jan de Losne, 
som ligger ved den sidste sluse inden Saone, og hvor 
alt inden for flod - kanal - vej - og jernbanetransport 
mødes, nærmest overfaldet af folk der fortalte hvor 
farligt det var at begive sig ud på Saone med sandban
ker der flytter sig og ødelagte broer fra krigens tid, går 
de på grund og skal have redningsdamper bliver det 
meget dyrt lød parolen, så tag hellere os som lodser 
helt til Lyon. Deres honorar var til gengæld et helt 
uaksetabelt beløb. 

Goran Schildt beretter at, efter disse diskussioner var 
det nærmest et antiklimaks at komme ud på den farlige 
flod, der opførte sig nærmest lige så artig som en rolig 
indsø. 
Til trods for at de fleste uundværlige kilometerpæle 
manglede, eller var skjult i et frodigt buskads, viste min 
hustrus hjemmelavede kort sig at være fuld tilfredsstil
lende. 
Den første dag nåede vi kun 1 sluse. Sluserne på Saone er 
af en ganske speciel type, de er få og begynder med en 
lille kanalarm der viger fra floden, og så dukker etfæst-
ningsagtigt sluseparti op med et højt to etages stenhus 
til slusemesteren og et vældigt slusekammer af beton, 
alt sammen beregnet til at modstå vårfloden, der med 
rasende kraft vælter ned af Saone. Når vandet i februar 
begynder at stige lukkes sluserne, og lægterne styrer ad 
hovedløbet hen over alle dæmninger og forhindringer. 
"Dapnes" sejlads gik uden den store dramatik forbi 
byerne Tournus og Macon, her afløses de store områ
der med græssende chokoladefarvede okser af Charol-

laisracen, med de sidste rester af alperne på hvis skrå
ninger vinmarkerne nu har afløst kvæget. 

På Saoneflodens nedre og farlige del begynder bjerge
ne, der tvinger floden sammen i smalle passager og 
lunefulde slyngninger, her bliver landskabet smukkere 
jo mere man nærmer sig Lyon. Frankrigs næststørste 
by-
Goran Schildts "Dapne" klarer alle forhindringerne 
uden lodser og kun ved hjælp af toiletrullen, selv en 
vire mellem to brobuer, der var ved at rydde alt på 
dækket, der var højere en 10 cm, kom man lykkelig fri 
af, så "Dapne" kunne anløbe Lyon og lægge til midt i 
byen. 

Lyons kajer langs Saonefloden er en kulturel oplevelse 
nu om dage. Bedagede velholdte huse, studenter med 
bøgerne under armen i ivrig diskussion om det nu var 
De Gaulle eller Napoleon, der var den største fransk
mand. 
Her er god plads til "Loup de Mer", på den samme kaj 
som Goran Schildt lagde til ved. Der er ingen el, eller 
vand, men hvad gør det, vi har jo vore solcelle og 200 
liter rent vand ombord , og så ceptitanken, der kan 
tømmes ved en anden lejlighed. 
Anløbet er til gengæld gratis, de mange røvere og ban
ditter som rygterne taler om, så vi ikke noget til selv 
om vi var væk fra båden den hele dag, måske fordi vi 

Goran Schildts kaj i Lyon. 

lod radioen spille lidt højt og hældte en håndfuld skru
er og lidt værktøj ud på cockpitbordet. 
Det nærmeste vi kom de franske i denne by var et par 
nygifte med følge der gerne ville have et foto med 
"Loup de Mer som baggrundskulisse, og så disse vel 
betalte unge hundeluftere, der godt kan finde plastic 
posen frem - hvis man stirrer dem ind i øjnene. 
På Goran Schildts tid var kajerne fyldt med mindre 
lægtere der kom med alt fra grønsager, vin, røget fisk 
og sydfrugter til kul og koks der blev transporteret vi
dere med osende små lokomotiver. 
De smalsporede skinner og de kæmpestore fortøjnings 
ringe til lægterne er her endnu som de sidste minder 
om en for længst svunden tid. 
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Rohne floden. 
Gørand Schildt var meget heldig i Lyon. Det rygtedes 
efterhånden i sej lerkredse i byen om denne eventyrlige 
toiletrulle som "Dapne" havde besejlede Saone efter 
og nu også ville bruge på Rohne, den farligste af de 2 
floder. 

Det kom monsieur Salagnacs for øre, manden der 
kendte Rohnefloden som sin egen bukselomme og som 
oven i købet havde de sidste nye kort, som han i øvrigt 
selv havde tegnet til kanalselskabet. 
Han opsøgte helt tilfældigt "Dapne" og faldt i snak 
med Goran Schildt, Da samtalen faldt på dybgangen 
1.55 m.- så må de have lods, udtaler Salagnacs, men jeg 
har monsieur Salagnacs udmærkede kort. Nå ja, men jeg 
er Salagnacs selv, og jeg kan forsikre dem at de gør klo
gest i at tage lods ombord.. 
Han kendte en pålidelig og ærlig lods, en monsieur 
Olivier, som han ville opsøge med henblik på et favo-
rablet arrangement. 
Lodsernes pris var normalt 10.000 francs. Ca. 11.000 
danske kroner, han tilbød sin assistance mod et sym
bolsk beløb og så kost og logi ombord til sig selv og 
sin søn frem til Avignon og bagefter til Aries. 
Olivier var en sympatisk og venlig lods, og drengen på 
8 år så opvakt og rask ud, så arrangementet kom hurtigt 
i stand. 

Goran Schildt skriver at Lyon har en ejendommelige be
liggenhed i midten af de 2 store floder Saone og Rohne, 
der flyder ved siden af hinanden gennem hele dens cen
trum kun med en smal tange imellem sig. Floderne løber 
sammen kun få hundrede meter væk. 
Vi besluttede at kigge lidt på den så frygtede Rohne. Jeg 
vil ikke nægte at den vakte både vor forundring og re
spekt. Den lignede ganske afgjort mere en fos end en sejl
barflod, og hvis jeg endnu nærede et fortrængt ønske om 
at vove turen ned af den uden lods forsvandt det fuld
stændigt ved synet af dette hastigt flydende vand skriver 
Goran Schildt. 

40 km i timen på Rohne. 
Afsejlingen fandt sted torsdag den 12. august 1948 
klokken 5.30 om morgenen, fra den rolige Saone flod 
kom "Dapne" ud i den vilde utæmmede strøm, der 
greb dem med en chokerende kraft, der føltes som om 
båden sad fast på ryggen af en hvalfisk, hvis retning 
kun svagt kunne påvirkes af ror og motor. 
"Dapnes" fart blev målt til over 40 km. i timen, en gan
ske vanvittig fart, det ses, at vandet tårner sig flere me
ter op ved bropiller og store sten. 
Goran Schildts beretter at Rohnedalen er enestående 
smuk, landsbyerne er i den ægte gamle Middelhavsstil, 
de mange korsridderborge og ruiner sejler man forbi i 
en uendelighed, vejrbidte, ikke af regn men af solen, 
og i baggrunden tegner Mont Ventoux sig ensom og 
majestætisk i op til 2000 meters højde. 

Det fremgår af Goran Schildts bog at de 250 km. til 
Avignon blev tilbagelagt på kun 8 timer, den hurtigste 
rejse "Dapne" har foretaget eller nogen sinde vil kom
me til. 

På grund af den vældige fart vandet havde, var det ik
ke muligt at lægge til før i den gamle paveby Avignon 
som var den eneste mulighed inden Aries. 

Rohnefloden snor sig mellem de sidste rester af de franske alper. 

I Avignon løber floden langs en 2 kilometer lang kaj, 
her skal der bruges en særlig teknik for at anløbet skal 
lykkedes og der er kun mulighed for et forsøg i den 
stærke strøm. 
Olivier fører "Dapne" tæt ind til kajen samtidig med at 
farten nedsættes med motoren i bak, derpå svajer bå
den udad og rundt til stævnen lå mod strømmen. Med 
motoren for fuld kraft fremad, glider båden med 
strømmen 
stadig skråt bagud men ind mod kajen hvor det gjaldt 
om at hoppe op i land i en fart med en tamp. 
Goran Schildt konstaterer tørt, at Rohne med andre ord 
af naturen, er indrettet til ensrettet sejlads i hvert fald 
for både med Dapnes" hjælpemidler. Vi har altså ingen 
muligheder for at vende tilbage ad samme vej 
For at gå op mod strømmen må man have en båd der kan 
gøre mindst femten knob og det i roligt vand. 
Sandt at sige er vi netop nu ikke særlig oplagt til at be
kymre os om hjemrejsen. Vejen rundt om Spanien og over 
Biscaya står jo åben, og en anden mulighed er Canal du 
Medi der forbinder Middelhavet med Bordeaux. 
"Dapne" forsatte ad Rohne og efter endnu en hel dags 
sejlads nåede de frem til Aries. 

"Dapnes" videre færd frem til Middelhavet er beskrevet 
i juli/august 2007 nummeret af SSF bladet. 

Inden "Loup de Mer" forsætter sejladsen nordpå i slip
strømmen på "Dapne" må vi lige fortælle at vi i alle de 
6 år vi har været væk fra SSF altid har anløbet Avignon 
mindst 2 gange hvert år. 
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Efter at Rohne er blevet tæmmet med hele 5 kæmpeslu
ser og lange strækninger af floden er omlagt med kana
ler og områder der kan sættes under vand, er strøm og 
vand det meste af tiden i floden af næsten samme kon
sistens som Øresund. 
Ind i mellem er det anderledes lige som det kan være 
med Øresund. 

I 2003 hvor Loup de Mer" var på vej hjem fra Middel
havet til vor vinterhavn som lligger 75 km oppe i Roh
ne, floden anløb vi Avignon med en kuling helt fra 
Afrika i ryggen og en modstrøm på 7 knob med meget 
høj vandstand således at den 2 km. lange kaj, hvor Go-
ran Schildt havde fortøjet var under vand. 
Det skal siges, at efter at floden var blevet tæmmet 
havde man bygget en lavere kaj uden på den eksiste
rende uden at fjerne de gamle fortøjningsringe, kendte 
man ikke forholdene kunne man risikere når vandet 
faldt, at stå oppe på den nye kaj. 
Havnekaptajnen kom ud i en speedbåd, han kendte os 
fra tidligere besøg, hvilket kan være en fordel(for nog
le en bagdel), mosjø du kan ikke ligge ved den sæd
vanlige kaj, du må ind til pontonhavnen, hvilket vi 
selvfølgelig nægtede ud fra tidligere erfaringer med at 
komme ind i den stærke strøm , 
Personligt syntes jeg, at denne nye smarte pontonhavn, 
der gled op og ned af en række- rør lå helt tosset forkert 
midt i det værste strømbælte, k om du ind kunne der gå 
uger inden man kunne komme ud. 
Men beliggenheden lige ved den gamle bymur kun 300 
meter fra centrum og med udsigt til den berømte halve 
bro med kapellet i midten var helt fint. 

Siesta'time 
Kaptajnen råbte at vi kunne ligge på hans plads yderst 
mod floden og han ville stå og tage imod os, fint nok -
men her i det sydfranske kender man også ordet man-
jana og klokken nærmede sig si estae' time. 

Else har altid været god til lange vovelige spring ud i 
intetheden (det var før benbruddet) hun stod da også 
parat med fortøjningen og med skræk malet i øjnene, 
sprang hun ved siden af eller strømmen løb med båden 
kunne jeg samle hende op i Aries 70 km herfra, godt 
nok Van Goch's by men alligevel. 
Jeg havde læst en bog skrevet af en engelsk alenesejler 
med en rigtig sejlbåd, ikke sådan en motorsejler som 
"Loup de Mer". 
Han havde 2 skødeskinner med blokke på lønningen, 

et tov blev fastgjort på den bagerste blok ført igennem 
den anden og derefter bagud til et skødespil, tovet mel
lem de 2 blokke skulle virke nærmest som en lasso. 
Ved sejlads i stærk strøm eller i en sluse, var finessen 
så at sejle forbi pullerten, kaste lassoet over og så styrte 
hen til spillet og hale hjem. 
Vi havde i flere omgange talt om at forsøge eventuelt 
med en stor krog påsat hvis der ikke var pullerter men 
kun fortøjnings ringe eller i sluser med kun en stige. 

"Loup de Mer" var utroligt nok forsynet med de sam
me sejlredskaber, så vi foretog en hurtig tilrigning, sej
lede op til pontonen, og ved 2000 omdrejninger på mo
toren stod båden fuldstændig stille i strømmen. 
Else lassoet i ro og mag pullerten og jeg kørte spillet 
hårdt så det knagede i tovværket og wupti- lå vi nogen
lunde langs med kajen stadig med motoren på 2000 
omdrejninger. 

I 2005 under en oktobermistral (mistralen er en stor
mende vind der starter helt oppe i Alperne og kan va
rer mellem 3 og 9 dage.) kom vandstanden ud af kon
trol og skabte højvande på over 9 meters højde, det 
medførte at pontonbroen i Avignon kørte op over røre
ne og forsvandt med samtlige både ned ad Rohne. 
En dansk båd, hvis ejer var i Danmark, fandt man 15 
km væk, grundstødt højt oppe i et træ. 
Pontonhavnen bliver nu genopført men et helt andet 
og roligere sted. 

Den 20 juni 2007 afsejlede "Loup de Mer" fra vor tryg
ge lille havn i L'Ardoise. Afskedsfesten dagen før trak 
så længe ud at alle fik lært at synge vi sejlede op ad 
floden på Euro sprake - det nye fællessprog i EU, op
fundet i 2003 af en dansker, en tysker, to franskmænd 
og en kvindelig belgisk kunstmaler med forkærlighed 
for "Monet". 

"Loup de Mer" havde forude 167 sluser og 2300 km 
flod - og kanalsejlads frem til Liibeck. 
Med Elses benbrud var jeg nu blevet alene sejler, godt 
nok eskorteret af den danske båd "Fanny Hill" af Egå, 
der ville sejle med til Lyon, en distance fra morgen til 
aften på 5 dage hvis alt går vel. Goran Schildt gjorde 

Farvel festen på det flydende klubhus i L'Ardoise. 

det på 8 timer den modsatte vej. 
Jeg må indrømme at denne historie er blevet alt for lang, 
så jeg lover at næste afsnit bliver den sidste skrøne om et 
i vore øjne fantastiske 5Vi år på eget skib i Europa. 

HG 
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Julefrokosten 2007 

Den 6. de
cember 
holdt vi den 
traditionelle 
julefrokost, 
som denne 
gang blev 
afholdt i sel

skabslokalerne Limgården, 
som Anni Ekstrøm kunne leje 
pga. at hun bor i ejendom
men. Hvert medlem gav et 
beløbsom dækkede lejen. 45 
medlemmer var mødt op i 
festtøj og god stemning. 
Hans Guldager havde i anled
ning af at han samme dag 
fyldte 75 år, både lavet maden 
og gi den veltillavede mad, 
som var over al forventning. 
Alle medlemmer var ovenud 
godt mætte og tilfredse, det 
var så lækker alt sammen. 
Her skal derfor lyde en stor 

tak til Hans og alle hjælpere i 
køkkenet, samt til dem som 
dækkede bord og gjorde ind
køb og dem som stod for af
rydning dagen derpå. 

Nytårsaftens dag var alle 

Mange nød gæstfriheden 

medlemmer i SSF inviteret til 
gløgg og æbleskiver. 
Mange tog imod invitationen 
og nød den varme gløgg, æb
leskiverne og det gode hu
mør. På et tidspunk var der 

Også yngre nød traktementet 

op imod et halvt hundrede 
mennesker på besøg i huset, 
ikke kun seniorer men også 
yngre medlemmer deltog. Et 
arrangement vi seniorer vil 
gentage til næste nytår. 

^» 
é 

Varm gløgg til alle 

På seniorernes 
vegne 

Tak for året 
der gik og vi 
ses med godt 

På dansk Sejlunions hjemmeside 
under kapsejlads og resultater kan 
man finde finde Marc, Morten og 
Kristian på listen for årene 2005 og 
2007, desværre er listen ikke opda
teret med 2007 endnu 

Årstal Bådtype/Titel 
2006 Yngling 

TORM UGP 

2006 Yngling 
VM 

2005 Yngling 
TORM UGP 

2005 Yngling 
TORM UGP 

2005 Yngling 
TORM UGP 

2005 Yngling 
DS UDM 

2005 Yngling 
DIF DM 

2005 Yngling 
VM 

Besætning 
Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Schaldemose, Sundby Sejl-Forening 

Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Schaldemose, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 

Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Schaldemose, Sundby Sejl-Forening 

Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Schaldemose, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 

Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Schaldemose, Sundby Sejl-Forening 

Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Scaldemose, Sundby Sejl-Forening 

Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Schaldemose, Sundby Sejl-Forening 

Marc Wain Pedersen, Sundby Sejl-Forening 
Morten Grønning, Sundby Sejl-Forening 
Kristian Scaldemose , Sundby Sejl-Forening 

PIc. 
2 

12 

23 
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Nye regler for betaling af plads på land. 

Det har længe været praksis at både på land, som er anbragt i telte med henblik på længerevarende arbejder, skal beta
le pladsleje svarende til teltets areal, dersom dette er større end bådens længde gange bredde. Denne praksis ændres 
der ikke ved. 
Havneudvalget har på bestyrelsesmødet 27/12-07 foreslået at en lignende afregningsmetode indføres for både på land 
for vinteren, og. som er tildækket af et telt eller lignende. Vinteren består, i denne forbindelse, altid afregningsmæssigt 
af 6 måneder. 
Reglen bliver, at dersom teltets længde gange bredde overstiger bådens længde gange bredde med mere end 10%, så 
er det teltets areal, der betales for. 

Denne beregningsmåde blev vedtaget af bestyrelsen med virkning fra vinteren 2008/2009. 

Alle både på land og i vandet skal være mærket med medlemsnummer eller pladsnr. 
Bukke og grej ved båden skal ligeledes være mærket med medlemsnummer. 
Vinteroplæggere skal huske at sidste dag, der er åbent på kontoret, er den 20 december for afhentning af pladsmærke. 

Master skal anbringes i masteskuret, og må kun efter aftale med havneudvalget ligge på bukkene uden for mastesku
ret. Master skal afrigges inden de lægges ind i masteskuret og skal være forsynet med tydelig identifikation. 

Ejere til både der ligger i vandet vinteren over, skal udfylde en blanket som ligger i mellemgangen. Blanketten der har 
været trykt i bladet kan også bru ges. 

Med venlig hilsen 
Havneudvalget 

Ansøgning om havneplads 2008 

I Sundby Sejlforening 
Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts 

Medlemsnr. Indmeldt Bådnavn 

Navn Bådtype 

Adresse Bredde 

Postnr. Telefon Længde 

(Skriv venligst med blokbogstaver) Dybgang 

Bytteplads fra nuværende plads nr. til Nordre/søndre bassin Nordre/Ydre/Søndre Mole 
Det ikke ønskede overstreges 

For at få Havneplads i SSF 
er jeg bekendt med at jeg skal have minimum 

"duelighedsbevis for lystsejlere" 

Dato Underskrift 
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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. 

Flere "normalpriser 
fra Marinetorvet 
Lavprisbutikken på Amager 

// 

Mitchell stang + 
hjul + line 

Fishfinder Eagle 
Cuda128 

Stort ABU Ambassadeur market 
Seven 7000i Syncro LC 6600 C4 

•t i '43 
^799,-

489r 

MARINETORVETDK 

Flydedragt 
Kinetic 

649,-
Revo SX 7000i 

1 /1QQ _ 

999,-

'» •*> -f 
1 ">QO _ OOO ^l_l i ooo _ • f 

898, 
non 

f 

699,- 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 26. itobember 2007 

Afbud fra Tonny og Kim. 

Mødet blev indledt med at hilse på 
SSF's nye webmaster, A001 Martin 
Bregnhøi, telf.: 3297 6608 eller 2681 
8438; mail: martin@bongobeat.dk. 
Det kommende arbejde blev drøftet, 
herunder procedure og info-flow, 
idet SSF Bladet fremover vil blive 
lagt på SSF's hjemmeside som pdf-
fil, så man kan læse det i samme 
udgave, som det trykte blad; der 
skal dog ske en tilpasning af kvalite
ten ved overførslen, så det ikke' fyl
der mere end nødvendigt. Poul af
klarer dette og sender fremover 
hvert nyt nummer til Martin. 
De enkelte udvalg og afdelinger i 
SSF bedes vurdere nuværende 
hjemmesides struktur og indhold og 
i løbet af december'07 sende be
mærkninger til Martin. Denne vil så 
i januar 08 foretage opdatering med 
de ønskede tilretninger. Mette har 
overdraget koder til adgang til web-
'hotellet'. Martin overvejer dog at 
skifte 'hotel', da pris og system har 
ændret sig betydeligt: for lavere pris 
kan man i dag opnå større mulighe
der. Når ny-opsætning er afsluttet, 
ønskes web-administrationen tilret
telagt, så der bliver adgang til opda
tering med rene tekstfiler for hvert 
udvalg; også formand, sekretær og 
pladsmand skal have adgang til op
datering. 
I klubhuset ønskes installeret tråd
løs internet-opkobling. Adgangen 
skal tilrettelægges med adgangsko
de, så uvedkommende ikke kan bru
ge/misbruge adgangen og ikke får 
adgang til SSF's programmer. 
[Tilføjelse efter mødet d. 28.11: der 

ønskes anskaffet/oprettet et plan
lægnings-system feks. i Outlook, til 
booking af alle aftaler om udleje af 
klubhuset, med password til opret
telse/ændring for formand, næst
formand, formand for festudvalg og 

forpagter - og med SE-adgang for 
nærmere defineret målgruppe. Øn
skes så vidt muligt i drift i januar 
08]. 

Herefter blev aftalt nyt TEMA-møde 
til onsdag d. 28.11.07 kl 20:10, for 
gennemgang af ny forpagtningskon
trakt. Referat heraf findes nedenstå
ende. 

Punkt 1. Protokol: 
D. 14. november var driftchef Jesper 
Schrøder fra I/S Strandparken og 
Karsten Mangor fra DHI-Water 
(ingeniør og ekspert i strømforhold) 
med ude og tage sediment-prøver af 
sandbanken i sejlrenden til SSF's 
havn. Der var enighed om at 
'sandet' ikke var af en kvalitet, der 
tillader klapning i Strandparken. 
Miljøcenter Roskilde er skriftligt 
blevet spurgt om 'sandet' kan klap
pes på Middelgrunden - uden at der 
først foretages en kostbar analyse? 
Projekt MORA blev behandlet på 
basis af redegørelse fra sekretæren, 
der er bådsmand. Indtægterne har 
svigtet. Det skyldes flere ting: som
merens dårlige vejr; først sejlklar 5. 
juni; målebrev kom først 26/6 - da 
alle gik på fereie. MORA har sejlet 
13 dagture, der var gratis; dækket 
viste sig meget utæt, så hynder kon
stant blev våde; først lige inden op
tagning d. 12. november lykkedes 
det, at få ny cockpit-presenning le
veret. 
Skal projektet videreføres, bliver der 
i 2008 behov for ca. kr. 15.000: 4.000 
til almindelig vedligehold, 3.000 til 
havneplads, søsætning og optag
ning og ca. 8.000 til ombetrækning 
af 10 (ulækre) hynder. Drøftet. 
Besluttet at forlænge 'prøveperio
den' med 1 år = 2008, men der skal 
ske tilpasning af 'Reglement for be
nyttelse', så der 'kommer penge i 
kassen'. Det blev anbefalet, at få 

flere medlemmer uden båd gjort 
interesseret i at deltage og bidrage. 
Formanden gjorde opmærksom på, 
at MORA var uden værdi ved over
tagelsen og foreningens reparatio
ner og nyanskaffelser holder sig 
inden for en vurderet salgspris. 
Formanden rejste spørgsmålet: kan 
naboerne ASS (Amager Strand Sejl
klub v/ Rasmus Knudsen) og DMU 
(Det maritime Ungdomshus, v/ 
Erik Hauerberg) optages som 
(institutions-)medlemmer, så der 
oppebæres anciennitet til egne fartø
jer? Begge venter på en havneplads 
til en lille båd, men ved lederskift 
har ny leder ingen anciennitet. Det 
blev besluttet, at de nævnte kan op
tages som anført. Ib giver kassere
ren besked herom 

Punkt 2. Beretning: 
Intet 

Punkt 3. Havn og plads: 
Kent oplyste, at der samme morgen 
var afholdt møde med Havnesjak
ket; udtrykte stor tilfredshed, med 
den orden der hersker på værkste
det. Der er et par verserende sager; 
2 medlemmer er indkaldt til samta
le. 
I forbindelse med oprydning på 
pladsen og i øvrigt for at udnytte 
pladsen bedre, kan det komme på 
tale, at flytte enkelte både. Det er 
besluttet, at sådan flytning ikke må 
finde sted uden bådejers og Havne
udvalgets medvirken. Der er stadig 
(alt for) mange bukke, stativer og 
master uden navn/Nr. 

Der er natten til 21. november for
søgt indbrud i tankanlæg. Nattevag
ten mente de havde skræmt tyvene 
væk, men der blev også brudt ind i 
del af værksted og skur. Meget ty
der på lokalkendskab! Først politi
anmeldt senere på formiddagen. 
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Automaten var kort forinden tømt 
for kontanter, men blev ødelagt og 
ny derfor bestilt - nu 'pengeløs', 
dvs. den tager kun Dankort og Q8-
kort, idet tilbud herom allerede var 
aftalt ved sidste servicebesøg. 
Kim skriver lidt om sagen, og benyt
ter den til at udfærdige generel in
struks for, hvorledes vagten bør 
agere ved lignende tilfælde. 
Leif oplyste, at Heller's havde be
stilt flyvning for luftfoto af Kastrup 
havn, og SSF kunne evt. koble sig på 
den aftale. Men der er ikke behov 
for nye fotos, da dem vi fik i foråret 
er gode og dækkende. 

Punkt 4. Klubhus: 
Der blev efterlyst status på sag vedr. 
gulv i køkken. Tonny er sagsbe
handler. Der er vrøvl med lys i loft 
over Store Sal. Arne har modtaget 
brev herom fra Tina. Lyset gik ud 
under seneste bankospil. Problemet 
er dæmperen, der ikke kan klare 
belastningen. Elektriker er tilkaldt 
til 27/11. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Hanne udtrykte usikkerhed mht. 
fastlæggelse af dato for næste års 
første Banko. Plejer at være sidste 
søndag i januar, men skal der ænd
res ved gulv i køkken, kan det igen 
blive nødvendigt at udsætte en uge 
til 3. februar 08. Efterlyste en plan 
for, hvad der skulle ske. Tøndeslag
ning i SSF afholdes 10. februar 08 
(ikke 3/2). Der er modtaget tilsagn 
fra en Julemand til Børnenes juletræ 
16/12, og der er kommet bekræftel
se fra musikken til Julefrokost 8/12. 
Der afholdes møde i Østersøkredsen 
27/11 kl. 18. Dansk Sejlunion orien
terer om projekt Danske Bådejere 
samme aften kl. 19. Da det var usik
kert, hvor mange der havde tilmeldt 
sig til kredsmødet, blev Tonny, der 
er bestyrelsesmedlem af kredsen, 
kontaktet telefonisk for afklaring. 

4/12 er der aktivitetsaften med fore
drag om 'Havhingsten af Glenda-
lough'. Til begge arrangementer er 
der brug for en digital fremviser 
('kanon'). Det er tidligere besluttet 
at anskaffe en sådan + lærred. 
DMU vil gerne sælge den, vi hidtil 

har lånt - de ønsker at anskaffe en 
model, der også kan vise film. Ben
jamin finder ud af, hvad bedste køb 
er, og foretager anskaffelsen. Bevil
get rammebeløb: kr. 10-12.000. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Der er kommet mange tilmeldinger 
til Sejlerskolen 2008. 
Spækhuggerne er nu fyldt op - og 
kun få pladser tilbage i Øveballen. 
8 har tilmeldt sig motorbåds-
undervisning. 
Fredag d. 7/3'08 afholdes instruk-
tørmøde i Pejsestuen. 
Lørdag d. 5/4'08 kl 10 er der elev-
møde, hvor Sejlerskolens program 
for 2008 offentliggøres. 
Der er indkøbt planker til reparation 
af bord(e) i Øveballen. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Intet 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Benjamin tilmelder sig kursusforløb 
i DS vedr. kapsejlads. Udpegede 
medhjælpere kan også tilbydes kur
sus, under forudsætning af medlem
skab af SSF. Assistance til kapsej
ladsudvalget fra medlemmer af an
dre klubber er OK. Benjamin får 
kopi af SSF's medlemsliste fra sekre
tæren. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Intet 

Punkt 10. Bladet 
Poul ønskede en gammel sag afkla
ret: havde modtaget nyt brev med 
ønske om optagelse af indlæg i Bla
det. Sagen drøftet. Indholdet blev af 
bestyrelsen vurderet uegnet til opta
gelse. Formanden overtager og 
meddeler dette. 
Båden 'Buller', som foreningen har 
modtaget som foræring, er alligevel 
ikke solgt. Derfor udformes nu an
nonce i Bladet med prisidé kr. 
30.000. Tilbud modtages. 

Der vil blive aftalt fordelingsnøgle 
på indtægter fra sponsor-annoncer, 
så også Bladet får andel. 
Vedrører især Ungdoms-, Kapsej-
lads- og Motorbåds-udvalgene. 

Følgende blev noteret til Aktivitets-
listen: 
3/2'08 Banko 
3/5'08 Standerhejsning 
30/ 3 '08 Forårets generalforsamling 
18/10'08 Af riggerfest 
26/10'08 Efterårets generalforsam
ling 

Østersøkredsen har arrangeret føl
gende medlemsaftener: 
23/1'08 Codan beretter om bådfor
sikring i Lynetten 
5/2'08 Quantum fortæller om 
sejl i SSF 

Punkt 11. Eventuelt: 
Tabel med åbningstider i klubhuset 
ønskes genoptrykt i Bladet. Der har 
været 'ubudne' gæster i fyrrummet, 
med efterfølgende behov for ser-
vice-tekniker. Derfor blev det fore
slået og straks besluttet, at udskifte 
cylinderen, så kun køkkenpersona
let, Pladsmand og tre bestyrelses
medlemmer kan komme ind (KAN-
nøgle). 

Mødet slut kl ca. 21:40 
Næste ordinære møde afholdes 
27/12 kl 18:30 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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Referat af ekstraordinært 

bestyrelsesmøde 
mandag den 28. nobember 2007 

Afbud Kim (og Poul). 

Mødet var aftalt som TEMA-møde. 
Indhold: Ny forpatningskontrakt. 

Kopi af gammel og udkast til ny 
forpagtningskontrakt blev ucldelt, 
og læsning heraf gik igang. 

Under gennemgangen - side for side 
- blev aftalt en del tilføjelser og ret
telser. Der var uklarhed mht. tøm
ning af papcontaineren. Modlages 
der betaling herfor? - eller betales 
der? Hanne undersøger. 

Forpagtning af klubbens restaurant 
har været forelagt ekstern konsu
lent, og en rapport herom er udfær
diget d. 13. november'07. Rapporten 
blev fremlagt på mødet. Udkastet til 
ny forpagtningskontrakt er blevet 
gennemgået af SSF's advokat Bjarne 
Winther, og hans bemærkninger er 
alle indarbejdet. 

Der er et antal åbne punkter i kon
trakten, der kan forhandles. 
Punkterne fremgår af et følgebrev til 
forpagteren. F.eks. kan prisen på at 
få udført rengøring af det ikke for
pagtede forhandles. Godtgørelse for 
medvirken til møder uden for klub
husets åbningstid ligeså. Varme
regnskabet er tilbudt fordelt pr. m2 -
efter fremlægning af separat regn
skab herfor. 

Reglement for Skipperstuens fremti
dige anvendelse og indretning som 
medlemslokale er ikke udfærdiget 
og vil evt. indgå som tillæg til for
pagtningskontrakten. For at arbejdet 
hermed kan tage sin begyndelse 
hurtigst muligt, er SSF indstillet på 
at yde forpagteren en afståelsessum 
- efter nærmere forhandling herom. 

Herudover kan kontrakten ikke gø
res til genstand for ændringer. Den 

er et samlet tilbud, der kan accepte
res eller forkastes inden for den giv
ne frist, sat til udgangen af decem
ber 2007. 

Siden, med beløb på kommende 
forpagtningsafgift ønskedes sat un
der afstemning, hvilket skete: vedta
get med stemmerne: 7 for og 3 
imod. Forpagtningsafgiften prisre
guleres fortsat efter nettoprisindek
set og der indføres et mindre, om-
sætningsbaseret tillæg. Som afslut
ning på mødet blev kontraktudka
stet som helhed sat under afstem
ning og vedtaget med stemmerne: 7 
for og 3 imod. 

Spørgsmålet om indseende med, 
frister for og godkendelse af udlej
ning af klubhuset blev særskilt drøf
tet, og efter forslag herom blev det 
vedtaget, at anskaffe / benytte sy
stem til on-line-booking. 
Al udlejning skal noteres i den PC-
baserede kalender, der bliver løsnin
gen, så det bliver muligt at godken
de et af forpagteren fremsat ønske 
om udlejning inden for 48 timer. 
Systemadgang og bemyndigelse til 

at indgå aftale gives formand, næst
formand, formand for festudvalg. 
Forpagteren skal selvstændigt kun
ne book'e medlemmers ønske om 
leje af lokaler, idet godkendelse her
af ikke fordres. 

Proceduren for al anden udlejning, 
og godkendelse heraf, fremgår af 
kontrakten. Indtil systemet funge
rer, noteres alle aftaler i spiralkalen
der, som formanden indkøber. 

Som afslutning på mødet blev de 
uddelte kopier indsamlet, da kon
trakten skal behandles fortroligt. 
Der blev ikke aftalt nyt møde, men 
efter behov vil nyt TEMA-møde 
blive indkaldt. 

Mødet sluttet kl. ca. 23:15 

Ib Petersen 
formand 

J. Thomas Jensen 
referent 

I , .uU .  .  

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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Mænd på dåse. 

Til foredraget om ubådssejlads var 
der mødt ca. 50 medlemmer op, og 
de fik en underholdende og lærerig 
aften. 

En orlogsgast som udtages kan sige 
ja-tak eller nej, og foredragsholde
ren Martin Kristensen fortalte om de 
sikkerhedsprøver han skulle gen
nemgå for at blive godkendt: En 
udslusning gennem en 30 meter høj 
silo, en ubehagelig trykprøve af 
trommehinderne og en klaustrofobi
prøve, hvor deltagerne skulle sidde 
med dykkerbriller fyldt med vand. 

De første ubåde blev konstrueret 
under den amerikanske borgerkrig 
og vi fik gennemgået udviklingen 
op til i dag med mega-store atom
drevne ubåde. De danske kyst
ubåde var små, f.eks. skulle besæt
ningen inden de gik til køjs beslutte, 
om de ville ligge på ryggen eller 
maven fordi der ikke var plads til at 
vende sig eller ligge på siden, og 
skulle to besætningsmedlemmer 
passere hinanden i en af gangene, 
var det med fysisk kontakt og ind 
med maven. 

Under Nato øvelser havde USA's 
flådefartøjer svært ved at lokalisere 
vore små ubåde med deres sonar, og 
under øvelsen dykkede bådene ud 
hvor man mindst ventede det, så de 
skrappe drenge "over there" blev 
lidt til grin. Vi fik også fortalt om en 
nervepirrende øvelse i Nordatlan
ten, hvor "Nordkaperen" dykkede 
ned til bunden på 100 meter vand -
og dybdemåleren viste langsomt en 

halv meter mere. Da ubåden skulle 
til overfladen blev først en tank 
"blæst ud", dernæst nr. to osv. uden 
der skete noget, så der bredte sig en 
nervøs stemning ombord og minut
terne føltes som timer. Først da alle 
tanke var blæst ud rokkede båden 
sig - den havde siddet fast i mud
der, og nu gik det pludselig så hur
tigt opefter, at flere tanke blev fyldt 
med vand igen for at dæmpe opdrif
ten. 

En anden pudsig oplysning var, at 
når ubåden havde været på et 3-
ugers neddykket togt og besætnin
gen skulle på landlov osede de langt 
væk af sved og olie, og selv tre bade 
efter hinanden hjalp ikke, men hva' 
- nogle piger falder for mandehørm, 
(rigtige mænd lugter af olie) 

Jeg aftjente selv min værnepligt på 
en ubådsjager, og vi kunne kende 
ubådsfolkene på lang afstand med 
deres krøllede huer og olieplettede 
uniformer og Martin fortalte, at de 
kaldte os overflade søfolk for 
"overfladesvin" - den har jeg nu 

aldrig hørt før. 

Vi har ikke ubåde i den danske flåde 
længere så I kan være rolige, ingen 
af jeres drenge vil fremover blive 
udsat for de barske prøver og efter
følgende pinsler. 

Der blev fortalt meget mere, men jeg 
slutter her. 

Ib Petersen 

fra SOKs hjemmeside: 

Dyrt at affyre nød
raketter for sjov 

18.659 kroner. Sådan lød regningen 
til de tre mænd, der for to år siden 
affyrede nødraketter ved Haders
lev. Raketterne blev affyret for sjov, 
og ingen var i nød. 
Den 5. december 2005 affyrede 
mændene en række nødraketter. 
JRCC (Joint Rescue Coordination 
Centre) sendte en SAR-helikopter 
af sted, som i 35 minutter afsøgte 
området ved Haderslev, hvor nød
raketterne var affyret fra. 
Det viste sig, at nødraketterne var 
affyret fra land, og ingen havde 
været i nød. 
SOK lavede en opgørelse over, 
hvad søgningen med SAR-
helikopteren havde kostet og frem
satte på den baggrund erstatnings
kravet på 18.659 kroner. Det erstat
ningskrav har SOK nu fået med
hold i, og regningen er sendt til de 
tre mænd. 
SOK er glade for sagens udfald og 
mener, at den sender et klart signal 
til alle om, at nødraketter kun skal 
affyres, hvis man er i nød. 
Sagen viser med al tydelighed, at 
det kan få store konsekvenser, hvis 
nødraketter bliver affyret for sjov. 

SOK understreger, at er 
man i nød, skal man 
ikke tøve med at 
affyre sine nød
raketter. 

/ 
/ 
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Til & fra medlemmer 

Min varmeste tak for den venlige 
opmærksomheden ved min son, 

Henrik R. Jacobsens 

alt for tidlige bortgang 

Grethe Jacobsen 
medlem 862 

Sandblæsning 
Til foråret skal jeg have sandbla?st 
min båd. 
Hvis du også går med tanker om 
sandblæsning af båden, så lad os 
tale sammen, om at få det gjort 
samtidigt. 
Min tanke er, at hvis der er flere 
både, der skal sandblæses samti
digt, kan besparelsen være kørsels
udgifter og evt. noget rabat ved 
flere både. 

Kontakt Dennis 
40 78 19 40 

Til salg 
Båden 'Buller', som foreningen har 
modtaget som foræring, er til salg. 

prisidé kr. 30.000. 

Tilbud modtages. 
Henvendelse til bestyrelsen 

Jeg har lige læst referatet af bestyrelsesmødet den 
29. oktober 2007, med spørgsmålet om hvorvidt to 
stålbåde bliver udsat for forøget tæring, hvis de lig
ger ved siden af hinanden. 

Til det har jeg en kommentar: 

Galvanisk tæring kan opstå, hvis 
der er et elektrisk kredsløb, og hvis 
strømvejen også går gennem vand. 
Det bruges f.eks. til beskyttelse af 
skruetøj med en zinkanode. 
Det kredsløb der dannes mellem 
skruetøj og zinkanode gennem van
det, giver en galvanisk tæring af 
zinkanoden, og det beskytter samti
dig skruetøjet. 

Hvis tæt naboskab for to motorbåde 
skal kunne give ekstra galvanisk 
tæring på den ene eller begge både, 
skal de altså være forbundet med 
hinanden, med en ledning eller lig
nende, for at kunne danne et kreds
løb gennem vandet. 

De skal også have forskellig spæn
ding til vandet. Det kunne for ek
sempel skyldes forskelligt antal zin
kanoder, eller hvis bådene er lavet 
af forskelligt metal, eller forskellig 
stållegering. 

En mulig tæringsårsag, kan være 
elektroniske ladere, idet nogle af 
disse ikke er galvanisk adskildt fra 
220 Volts nettet. 
Det er en fordyrelse at indbygge en 
skilletransformer, og det kræver 
mere elektronik, at adskille 220 
Volts siden fra 12 Volts udgangen. -
Det frister nogle fabrikanter til at se 
bort fra den korrekte isolation. Men 
konstant anvendelse af en sådan 
lader, kan give galvanisk tæring, 
uden at det har noget med en nabo
båd at gøre. 

En kendt galvanisk tæringsmulig-
hed opstår, hvis man har bronze-
skrue. Det giver skruetøjet en lille 
spændingsforskel til vandet, og 
hvis skruetøjet er elektrisk forbun
det til motoren, så er der en strøm
vej gennem kølevandsindsugnin-
gen. Denne strøm kan godt give 
tæring, hvis man ikke har monteret 
en zinkanode. 

Konklusionen er altså, at det er ret 
usansynligt at der skulle ske en for
værring af galvanisk tæring på stål
både der ligger ved siden af hinan
den. 

Der kan opstå galvanisk tæring hvis 
man anvender en elektronisk lader. 
Det går så ud over den båd der har 
laderen, nabobåden er uskyldig. 
Der kan også opstå galvanisk tæ
ring, hvis man ikke bruger zinkano
der, men det har intet at gøre med 
nabobåde. 

Slutbemærkning: 
Det bedste er at have sit 12 Volts 
system totalt isoleret fra motor og 
skruetøj, men det er jo normalt ikke 
tilfældet. 
Zinkanoder sørger for at de ædlere 
dele på en båd beskyttes. 

Spørgsmål er velkomne 

Med venlig hilsen 

Finn Hendil 

18 



Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Aktiviteter i SSF i 2008 
3. februar Banko 
5. februar Foredrag af Quantum sejl 

10. februar Fastelavn i SSF 
30. Marts Generalforsamling 
3. maj Standerhejsning 

18. oktober Standernedhaling 
26. oktober Generalforsamling 

www.sundby-sejlforening.dk 

Udmeldelse af SSF -
Tak for samarbejdet. 
I konsekvens af at Sundby Sejlfor
enings bestyrelse ikke længere har 
et ønske om at gøre brug af mine 
kompetencer, og således ikke øn
sker at støtte mit virke inden for 
sejlsporten, kan jeg ikke længe for
svare at repræsentere SSF gennem 
mit nationale og internationale 
virke. 
Jeg har derfor valgt, at udmelde 
mig af SSF med virkning fra ud
gangen af 2007 og i stedet ind 
meldt mig i en sejlklub, hvor mine 
kompetencer er ønsket til gavn for 
sporten. 
Det er med stor beklagelse og skuf
felse, at jeg efter en V2 livsalder må 
sige farvel til den forening, jeg gen
nem årene har brugt så mange res
sourcer på, men den tid der er gået 
godt, komme som bekendt ikke 
skidt igen. 
Jeg vil derfor benytte denne lejlig
hed til at takke de mange gode 
kræfter i SSF for mange års spæn
dende og udbytterigt samarbejde, 
og ikke mindst takke de mange 
aktive sejlere i SSF for mange gode 
timer med sejlsporten i centrum. 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 
(Tidligere medlem A-569) 

Mindeord 

Den 22. nov. mistede vi Tommi Nymand (han fik fred). 

Tommi var et mangeårig medlem af SSF, en dygtig sejler og ved hans bort
gang er vi mange der har mistet en dejlig ven 
Tommi var kendt af alle i SSF som en god kammerat, en man altid kunne 
stole på, en spasmager og en der elskede at tage gas på andre, men også en 
man altid kunne betro sig til. 
Når der blev afholdt kapsejladser i SSF var Tommi altid en af de hjælpere 
man kunne regne med. 
I sine unge dage nød han livet, først som junior og senere det tætte sam
menhold på jollepladsen. 
Hans første båd var en Pirat Jolle, som så senere da familien blev forøget, 
blev udskiftet til en Folkebåd, derefter en Vega og de sidste mange år en 
Ballad. De fleste af Tommis både hed Knirke, og han elskede sin både, som 
han var på mange ture med. 
De sidste par år havde Tommi ikke så mange kræfter, men kom alligevel 
daglig ned til sin båd og fik en hyggesludder med venner - kammerater og 
ikke mindst Tina. 
Vi er mange der vil savne Tommi. 

Æret være hans minde 

Birgitte 
Jens og Lillian 

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 

19 
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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 Amagerbanken 5203 2001750 
Telefax 32 59 35 60 Postgirokonto: 7 05 65 16 
Restaurationen 32 59 41 30 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 

Havneudvalg: 
Johnny Pileborg 32 9 5 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 

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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongooeat.dk 

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 

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 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Gode råd er 

ikke altid dyre 

På pladsen, i skurene 

og i klubhuset; tales der 

tit om gode råd, ideer 

og erfaringer med 

sejlads, vedligeholdelse, 

turforslag m.v. 

Vi bringer meget meget 

gerne alle disse gode råd, 

ideer og erfaringer 

videre, så vi alle kan 

få glæde af dem. 

Skriv til redaktøren, 

-han skal nok sætte det 

pænt op i bladet 

Forsidebilledet: 
Nordre mole i modlys kan på den
ne årstid virke helt måneskinsag-
tigt når den fotograferes 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 

Redaktion: 
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Mindst 20 medlemmer 
søges af kapsejladsafdelingen. 
Der skal i den kommende sæson bruges mange 
friske medlemmer til mange forskellige opga
ver for at få sejladser og andre arrangementer til 
at løbe af stabelen. 

Kendskab er slet ikke nødvendigt, bare ly
sten til at være med i et fællesskab hvor der 
sker noget, resten kommer helt af sig selv. 

Alle — også helt nye medlemmer er mere end 
velkommen til at deltage i det Store team. 
Vi har erfarne folk nok til at sætte nye medlem
mer ind i tingene på en meget fornuftig måde 
og de mange gode oplevelser blandt andre sej
lere på v<ind og på land smitter også af på glæ
den ved din helt egen private sejlads. 
&W Æ m ^ * * •% •adMy JBEl%SwiP 
f smRk i ̂  jag 

Send en mail eliei mus u* ±vapsejla4gchefen^| 
bliver du kontaktet 

Med venlig hilsen 

Benjamin Mody 
Tf i n c o i l  i r l c / i  



Generalforsamling Følgende er på vaig: 
Sekretær 

FORÅR 2008 

Søndag den 30. marts 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

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 

Tom Benda 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 2. marts 2008 kl. 900 

Bestyrelsen 

Fra foredraget 

Quantum sejl i SSF den 5. februar 

Det blev en meget velbesøgt cften med ca. 50 deltagere, hvor Jan Hansen fra Quantum gav tilhørerne en detal
jeret indsigt i de overvejelser, man skal gøre sig ved bestilling af nyt sejl og de mange detaljer, der indgår. 

Østersøkredsens breddekoordinator Inge Grandahl Andersen stod for det gode arrangement. Men desværre 
måtte mange af de fremmødte i hast finde et andet sted at spise, da SSF's restaurant som anført i annoncen 
nok var åben, men ikke serverede mad. Forpagteren har valgt at lukke køkkenet de sidste 3 måneder af sin for
pagtning. Enkelte gæster oplevede endog, at blive bortvist fra restauranten, efter selv at have hentet en pizza. 
De nærmere omstændigheder i denne sag skal ikke behandles her, SSF kan kun beklage den dårlige oplevelse. 

Jan Hansen leverede et særdeles spændende indblik i et sejllofts arbejde, og som repræsentant for det ver
densomspændende Quantum Sail Design Group, blev der krydret med eksempler og billeder fra den store ver
den. Det vil ikke være muligt at give et retvisende billede af aftenen og foredraget her, men Jan havde til afte
nen udarbejdet et ganske omfattende kompendie på næsten 100 sider, indeholdende alt det han kom ind på. Mon 
ikke interesserede kan få denne helt nye Informationsguide tilsendt, hvis de henvender sig? 
Quantum har telf7026 1296, hjemmeside: www.seil.dk og mail: info@sejl.dk 

Thomas 
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Banko 2008 

Igen i år kunne vi afhol
de banko i SSF efter et 
års pause. Datoen var 
flyttet en uge. 
Desuden var nye ryge
regler trådt i kraft, så 
alle var spændte på 
hvor mange, der ville 
møde op. Det gjorde ca. 
120, så det må siges at 
have været en succes, 
når man tager de nye 
tider med rygeforbud i 
betragtning. 
Selve bankofesten for
løb som den plejer tak
ket være de trofaste 
hjælpere, uden hvis 
medvirken det ikke 
kunne lade sig gøre, at 
afholde et sådant arran
gement. 
Præmierne var som 
sædvanligt meget flotte 
og arrangeret på et im
ponerende præmiebord. 

Om fordelingen af præ
mier kan man sige at 
det gik som altid, nogle 
borde sad i held og an
dre måtte nøjes med 
forventningens glæde. 
Det er vel netop dette 
som gør, at man år efter 
år møder op i håbet om, 
at netop i år er det mig, 
der er den heldige. Når 
det så alligevel ikke var 
i år, så kan man glæde 
sig over, at have været 
sammen med familie og 
venner til en hyggelig 
eftermiddag. Når alt 
kommer til alt, er det 
måske nok så meget 
dette, der trækker. 
Vel mødt næste år. 

Med venlig hilsen 
Festudvalget 

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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å Wdainiske 
VV5* 
m E 
Hvad er en bådejer? 
En bådejer er i Dansk Sejlunions terminologi en 
person, som ejer eller har interesse i at eje en 
båd. Båden kan benyttes til såvel tur- som kap
sejlads. 
På Danske Bådejeres hjemmeside -
www.danskebaadejere.dk - behandles pro
blemstillinger, som relateres til båden, ejerska
bet eller tursejladsaktiviteter. 
Hvorfor skal Dansk Sejlunion have to hjem
mesider? 
Dansk Sejlunion har gennem mange år arbejdet 
intensivt med varetagelse af sejlernes interesser 
i forhold til myndigheder, ligesom vi har udar
bejdet services til bådejere. Hvis vi selv skal si
ge det, er vi ret gode til at løse disse opgaver. 
Informationer og services har før november 
2006, været frit tilgængelige, uanset om man 
var medlem af en Dansk Sejlunion klub eller ej. 
Informationerne havde en tendens til at for
svinde i mængden af information til klubberne 
om ungdomsarbejde, kapsejlads, landshold 
osv. Derfor havde mange den forkerte indstil
ling at Dansk Sejlunion kun arbejdede for kap
sejlere. Dette fejlagtige indtryk ønsker vi at 
ændre. 
Derfor er Danske Bådejeres hjemmeside kom
met til og er stedet, hvor du, som ejer en båd 
eller som mest sejler tursejlads, kan hente nytti
ge informationer. 
Hvorfor skal der være log-in? 
Vi har ofte hørt sejlere argumentere imod et 
medlemskab i den lokale klub, med at man ik
ke får noget for pengene eller at man alligevel 
kan hente det hele "gratis" på nettet. 
Vi har lavet log-in på Danske Bådejeres hjem
meside for at informationen udelukkende skal 
gå til de medlemmer som via deres medlem
skab af en klub betaler kontingent til Dansk 
Sejlunion. 

På denne måde giver vi også klubberne et ar
gument for at få trukket flere medlemmer ind i 
klubben og et synligt bevis på at Dansk Sejluni
ons klubber også er for andre end kapsejlere. 
Hvordan kommer jeg ind på hjemmesiden? 
Bag på Dansk Sejlunions medlemsblad "Sejler" 
står dit brugernavn (seks cifre, en bindestreg og 
fire bogstaver). 
Første gang du skal ind på 
www.danskebaadejere.dk, skal du tilmelde dig 
Danske Bådejere. 
På log-in siden trykker du på "NY BRUGER?". 
Nu kommer til en side, hvor du skal skrive dit 
brugernavn, din e-mail adresse og trykker på 
"OK". 
Kort efter modtager du dit password på en e-
mail. 
Du kan nu på www.danskebaadejere.dk logge 
dig ind på siderne. 
Har du forsat problemer kan du skrive til in-
fo@danskebaadejere.dk 
Hvad kan du finde på siderne? 
Du kan finde emner som omhandler: 
Dansk Sejlunion samarbejde og forhandlinger 
med myndigheder både nationalt og internatio
nalt. 
Det arbejde som tidligere har været omtalt som 
tursejlerarbejde, ankerbøjer, tursejlerinformati-
on etc. 
Som noget nyt vil Dansk Sejlunion med afsæt i 
konkrete sager arbejde med forbruger sager, 
dog vil Dansk Sejlunion ikke føre sager for 
medlemmerne. 
Sidst men ikke mindst vil Danske Bådejere 
sammen med sine samarbejdspartnere arbejde 
for at give information om vores kæreste eje 
båden. 
Velkommen hos Dansk Sejlunion og Danske Bådeje
re. 
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Danske Bådejer er Dansk Sejlunions platform for den der ejer 
eller vil eje sin egen båd. 
Informationer og services til bådejere har før november 2006, været frit tilgængelige, 
uanset om man var medlem af en Dansk Sejlunion klub eller ej. Informationerne havde 
en tendens til at forsvinde i mængden af information til klubberne om ungdomsarbejde, 
kapsejlads, landshold osv. Derfor havde mange den forkerte indstilling at Dansk Sejl
union kun arbejdede for kapsejlere. Dette fejlagtige indtryk ønsker vi at ændre. 
www.danskebaaejere.dk har et log-in, fordi informationerne er forbeholdt medlemmer 
af klubber under Dansk Sejlunion. 
På siden kan du finde information om vores arbejde med myndighederne, med afsæt i 
konkrete cases giver vi forbrugeroplysning, gennem et netværk af frivillige og faglige 
samarbejdspartnere får du tips om din båd. 
Skal du købe båd har vi en række artikler skrevet af vores samarbejdspartnere, som kan 
være dig til stor hjælp i situationen. 
På www.danskebaadejere.dk er der også mulighed for at stille spørgsmål eller give svar 
i et forum, hvor ligesindede kan mødes på nettet. 

Foredrag om trim af rig og sejl. 
Nu kommer det foredrag, som Dansk Sejlunion har set frem til at præsentere for sej
lere i klubberne. Foredraget er blevet til i et samarbejde mellem North Sails og 
Dansk Sejlunion og er for alle sejlere, som ønsker at få større udbytte af sejlads for 
sejl. 
Foredragsholdere er North Sails dygtige sejlmagere, som vil øse af deres viden til glæde 
for dig, som ønsker en behagelig sejlads. Da behagelig sejlads er synonym med hurtig 
sejlads, er foredraget relevant både for tursejleren og for den sejler, som ønsker at kom
me hurtigt omkring mærkerne på banen. 
Vi opkræver et deltagergebyr på 100 kr., som skal dække udgifter til foredragssalen og 
til den øl eller vand, som bliver serveret i pausen. 
Foredraget, som har en varighed på tre timer, vil blive udbudt i Kalø vig, Aalborg, Oure, 
Kolding, Bogø og Brøndby, i perioden fra den 26. februar - 12 marts. Du skal være op
mærksom på at der kan være en tilmeldingsfrist på op til 3 uger før arrangementet. 
Foredraget gennemføres ved minimum 30 deltagere. 
Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig på www.sejlsport.dk/swl6643.asp og betale 
deltagergebyr på www.seilershoppen.dk/kursusbetaling. 
Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Steen Wintlev på 
steen.wintlev@sejlsport.dk 
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Bladets fotograf kan desværre 
ikke altid være til stede når 
der sker noget i SSF. 
Når du alligevel er på pletten 
og alligevel tager nogle bille
der, så husk straks at sende 
nogle til bladet og helst mens 
de har nyhedens interesse 

Ansøgning om havneplads 2008 

I Sundby Sejlforening 
Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts 

Medlemsnr. Indmeldt Bådnavn 

Navn Bådtype 

Adresse Bredde 

Postnr. Telefon Længde 

(Skriv venligst med blokbogstaver) Dybgang 

Bvtteplads fra nuværende plads nr. til Nordre/søndre bassin Nordre/Ydre/Søndre Mole 
Det ikke ønskede overstreges 

For at få Havneplads i SSF 
er jeg bekendt med at jeg skal have minimum 

"duelighedsbevis for lystsejlere" 

Dato Underskrift 
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r Møder og udflugter for Seniorerne 2004 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

den 28-01 

den 25-02 

den 31-03 

den 28-04 

den 12-05 

den 26-05 

den 09-06 

den 23-06 

den 30-06 

den 07-07 

den 28-07 

den 04-08 

den 25-08 

den 08-09 

den 29-09 

den 13-10 

den 27-10 

den 10-11 

den 24-11 

den 08-12 

den 15-12 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke, 

kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke 

Kl. 1200—1630 Udflugt til Rosenborg. Nærmere på opslag. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 1000—1700 Udflugt til Valby bådklub. Nærmere på opslag. 

Kl. 0900—1700 Skovtur ud i det blå. Nærmere på opslag. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 1200—? Fest i Senior huset. Det er gratis. Nærmere på opslag. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset, vi skal grille. 

Kl. 0900—1800 Vi skal til Hven. Nærmere vil tilgå. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes på Prampladsen. Vi spiser røgede sild. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 1300—1700 Nærmere på opslag 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 0900—1800 Vi skal til Tyskland. Nærmere på opslag. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. 

Kl. 1200—? Julefrokost i klubhuset. Husk gave. 

Kl. 1200—1700 Vi mødes i Senior huset med madpakke. Vi planlægger 

2005,s aktiviteter. 

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

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

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

Julefrokosten er kun for Seniorer. 

Seniorer bedes oplyse SSF medlems nr. og telefon nr. til Michael eller Kitty. 
SSF nr. skal bruges til Senior medlems kortet. 

Telefon nr. til telefonliste, som alle Seniorer vil få udleveret. 

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

For Seniorerne 
Michael Ronild 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 27. december 2008 

Afbud fra Kim (og Poul). 

Kasserer Jørgen Rindal gennemgik 
regnskabet med budgetsammenlig
ning pr. 27/12'07. Resultatet ser ud 
til at blive meget tilfredsstillende. 

Punkt 1. Protokol: 
Østersøkredsen har udarbejdet et 
forslag til behandling på DS' kom
mende generalforsamling: 
Et målerbrev er gyldigt indtil der sker 
ændringer i målerbrevets informationer 
somfeks. ejer- og klubforhold mv. 
I dag koster det et årligt gebyr på kr. 
175,- at få målerbrevet fornyet, og 
det finder mange er en unødvendig 
udgift. 
Brugergruppen Amager Strand 
(BAS) har gjort indsigelse mod Kø
benhavns kommunes planer om 
højhuse i forbindelse med byudvik
ling af området mellem Krimsvej og 
Amager Strandvej. SSF er deltager 
BAS-samarbejdet. 

Punkt 2. Beretning: 
Der forelå svarbrev fra forpagterens 
advokat. Heri tages forbehold mht. 
erstatningskrav for følgeskader, 
som (faldet på) gulvet har påført 
forpagter og/eller medarbejdere. 
Samtidig meddeles det, at forpagte
ren ikke kan tiltræde vilkårene i ud
kast til ny forpagtningsaftale af 29. 
november 2007. Begge dele drøftet. 
Efter seneste behandling af proble
met med generende fald på gulvet, 
har Tonny og pladsmanden hid
kaldt konsulenten fra JobLiv Dan
mark A/S, for at undersøge mulig
hederne for at opfylde bestemmel
serne i Vejledning om arbejdsrum 
på faste arbejdssteder? Kopi af svar
brev herom dateret 14. december'07 
blev runddelt og konklusionen taget 
til efterretning. 
JobLiv vurderer, at det ved en flytning 
af de faste arbejdspladser er muligt at 

finde placeringer, hvor gulvet opfylder 
kravene til hældning. Det kræver dog at 
den nye køkkenindretning fastsættes 
endeligt og at gulvenes fald herefter 
måles. I forbindelse med ombygningen 
vil der herefter være områder af køkke
net, der ikke kan benyttes til faste ar
bejdssteder. 
Tonny udarbejder skitse til ny ind
retning snarest muligt, og forelæg
ger den for forpagteren. Det er kun 
det ene afløb midt i køkkenet, der 
giver problemer. Målet er: billigst og 
bedst for SSF - under hensyntagen 
til, at alt skal klares i januar'08. 
Mht. forpagtningskontrakten be
grundes den manglende tiltræden 
med, citat: 
- at kontrakten ikke økonomisk hænger 
sammen, ligesom min klient ikke er ind
stillet på at acceptere, at der etableres 
konkurrerende virksomheder. 
Hvad der menes med eftersætnin
gen stod ikke klart. 
Brevet fra advokaten viste sig at 
være fremsendt i 2 omgange, men 
enslydende: det er d. 21/12'07 sendt 
til formanden og d. 25/12'07 sendt 
til SSF. Indholdet taget til efterret
ning efter drøftelsen. 
Formanden indleder herefter et ud
budsforløb for at finde en ny for
pagter. Det sker med assistance fra 
dels SSF's advokat dels en af denne 
anbefalet konsulent. 
Der forelå brev fra et medlem, men 
da indholdet er baseret på misinfor
mation, svarer formanden direkte. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Følgende sager blev behandlet: 
1) For både der på land bliver over

dækket med telt, fastsættes vin-
terpladslejen på basis af teltets 
størrelse (1 x b), hvis det oversti
ger bådens størrelse med mere 
end 10%. For et telt, som står 
uden båd om vinteren betales 
også. 

2) Havneudvalget ønsker kopi af 

pladsmandens kontrakt og ar
bejdsbeskrivelse. 

3) En genbo har fremsat ønsket om 
oprydning på pladsen. Har ved
lagt foto taget fra altanen. Hav
neudvalget afgør omfanget af 
oprydning ved den form for hen
vendelse. Ved henvendelse fra 
ejerforening eller lign. behandles 
sagen af bestyrelsen. 

4) Brev fra et medlem med gammel 
6Meter blev behandlet, idet den
ne havde klaget over modtaget 
opsigelse. Da der foreligger 
mundtligt tilsagn om en projekt
kontrakt, bliver opsigelsen an
nulleret og der udfærdiges en 1-
årig kontrakt med mulighed for 
forlængelse, såfremt der er gang i 
renoveringen. 

5) Københavns kommune strammer 
tilsyneladende nu op på reglerne 
for affaldssortering. Der er mod
taget et digert brev om bestem
melserne, som Kent sammen 
med Kim P. og Kim pladsmand 
vil gennemgå og herefter tage 
fornøden aktion på. Det er især 
reglerne for behandling af våd 
affald fra køkkenet, der kommer 
i fokus. Der bliver antagelig be
hov for flere beholdere/ 
containere. 

6) Kent efterlyste resultat af forårets 
ønske om renovering af beton
dækket ved Proviantkajen. Der 
var modtaget 2 tilbud på ca kr. 
80.000. Sagen gik i stå fordi DMU 
ønskedes inddraget. Ib tager 
kontakt til DMU herom. 

7) Kent ønskede det præciseret hvor 
'skellet' til DMU går. Tonny: alt 
uden for trædækket tilhører SSF. 

8) Leif: en Wayfarer er blevet flyttet. 
Usikkert om den havde årsmær-
ke, men generelt: tvangsflytnin-
ger kan kun ske under Havneud
valgets medvirken (gælder også 
for joller). 
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Ib ønskede Havnetakst for gæstesej
lere i 2008 reguleret. Drøftet og fast
lagt således: kr. 90,- for både < 8 m 
og kr. 110,- for både > 8 m. Takster
ne er inklusive miljøafgift (vand, 
bad & strøm), som er uændret kr. 
30,- pr. døgn og opkræves hos gæ
ster, som er tilsluttet Frihavnsord-
ningen. 

Punkt 4. Klubhus: 
Der vil blive afholdt møde om, hvad 
der skal udføres i januar'08. RF rør i 
køkkenet skiftes. Ib efterlyste status 
på indkøb af AV-projektor (kanon). 
Det blev besluttet at overtage 
DMU's som tilbudt. Der anskaffes 
lærred til opsætning i loft i salen (på 
skrå). Uden ny aftale med forpagter 
kan Skipperstuen ikke ændre status 
før pr. 1. maj '08. Men der kan gerne 
anskaffes andre møbler (hvis nogen 
falder over et godt tilbud). Dør kan 
skiftes, men gives lås med nuværen
de nøgle. Ulla oplyste, at udvendige 
dametoilet trænger til vedligehold. 
En pakning synger, vandet løber og 
et par fliser er løse. SSF-standeren 
på mur ved hoveddør tages ned og 
istandsættes. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Børnenes juletræ fik et meget flot 
forløb med mere end 100 voksne og 
ca. 75 børn. God julemand, fin god
tepose - alle meget tilfredse. 6/1'08 
afholdes møde om Bankospil, til 
afholdelse 3/2'08. Forpagteren er 
rejst på ferie 27/12'07 og forventes 
tilbage d. 25/l'08. 'De fæle'= DFÆL 
har annonceret kommende general
forsamling i SSF's klubhus d. 
29/3'08, men ingen har tilsynela
dende modtaget reservation af loka
ler. Ib kontakter DFÆL herom. 
D. 28/10'08 er det 85 år siden SSF 
blev stiftet. Et evt. arrangement for 
medlemmer overvejes. Til Pinsear
rangementet har Kastrup, Lynetten 
og Hellerup allerede tilmeldt sig. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
SSF's bestyrelse har atter modtaget 
kommentarer fra en enkelt instruk
tør. Sagen afsluttes med følgende 
'Notits' i Bladet: 
Skole chefen gør opmærksom på, at en 
del af undervisningen er pælemanøvre 

mv. på forskellige steder i havnen - un
der hensyntagen til medlemmer, som er 
om bord i deres fartøj. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Der sejles stadig - senest d. 
23/12'07! Der kom 55 til juleafslut
ningen i DMU-huset. Sidst i januar 
drager jollesejlerne på weekend i 
Flemmings sommerhus på Marien
lyst. En Yngling er på værft. Til for
året vil afdelingen råde over 3 
'super'-Ynglinge, og de forventes 
alle på vandet flere gange pr. uge. 
Dragør har SUM8-joller til salg. 
Overvejes anskaffet. 
Et samarbejde å la KØS mellem Dra
gør, Kastrup og SSF synes fortsat at 
være en god ide. I alle sejlklubber 
'tabes' mange 13-15 årige, fordi der 
ikke er de rigtige tilbud til dem. En 
ny Yngling med trailer koster ca. 
210-220.000. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Der er modtaget officiel henvendel
se om at SSF afholder DM for Folke
både i 2009. Der kan forventes ca. 45 
både. Mulighederne undersøges, 
med frist for svar efter næste besty
relsesmøde. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
intet 

Punkt 10. Bladet: 
Poul blev i starten af mødet kontak
tet for at få status på situationen 

efter brand på hjemmearbejdsplad
sen. Alt er nu renset og klar til ind
sats. 
En henvendelse fra et slettet med
lem blev drøftet - efter meddelelse 
herom i Bladet. Svar tilgår direkte 
med beklagelse og tak for stor ind
sats gennem mange år. 

Punkt 11. Eventuelt: 
En status på den ny Prøvestenshavn 
blev kort drøftet. Meget tyder på, at 
arbejdet er gået i stå efter sammen
lægning af Ørestadsselskabet I/S og 
Københavns Havn A/S og stiftelse 
af Arealudviklingsselskab I/S i ok-
tober'07. 
Hanne efterlyste status på SSF's leje
kontrakt. December 2010 udløber 
uopsigeligheden, herefter er der 3 
måneders opsigelse. Men der er 
kontakt til Ejendomsservice i kom
munen, der behandler sagen om 
kontraktforlængelse. Problemet er 
SSF's ønske om at bevare hegn om
kring hele pladsen. 
Ib har indkøbt Planlægningskalen
der (bogform) til brug for notering 
af alle aftaler om lokaleleje. 

Mødet slut kl ca. 21:20 

Bemærk: Næste ordinære møde 
afholdes mandag d. 4. februar'08 kl 
18:30. 
Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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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 

Amagerbanken 5203 2001750 
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, 
Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

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

Skolechef: 
Ulla Helium 26 39 38 03 

fe „ • 
IS' 

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 

Havneudvalg: 
Leif Brydenfelt 32 55 36 60 

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 

Sejlerskolen 

Elever som har tilmeldt sig sejler
skolen, skal møde i SSFs klubhus 
lørdag den 5. april kl. 10,00, hvor vi 
fortæller om aktiviteterne og forde
ling af eleverne for sommeren. 
Klagøringen af bådene begynder 
mandag den 7. april. Eleverne mø
der så op kl. 18.00 på de dage som 
hver elev har ønsket at sejle. 
Arbejdet på bådene er en del af 
undervisningen, husk der er møde
pligt også til klagøringen. 

Venlig hilsen Ulla 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Forsidebilledet: 
Kamp til stregen når bådene run
der mærkerne. 
Fra danmarksmesterskaberne i mo-
delbådssejlads den 8. marts i 
strandparkens inderbassin. 

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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Sidste Rejsebrev fra"Loup de Mer" 
Rejsebrev nr. 15 
Af Hans Guldager 
Foto Bjarne Ørskov Sundby Sejlforening 

KOLDT! Men Duft af gran og hav. 
Den 20 juni 2007 stak "Loup de Mer" nordpå bort fra Middelhavets suptropiske klima, gennem det europæiske 
flod og kanalsystem der med lidt held gerne skulle ende i SSF. 
Else var fløjet hjem med sit brækkede ben, så Hans er ind til videre den eneste besætning, dog eskorteret af den 
danske båd "Fanny Hill" af Egå. 
Bent Knudsen (Sorte Bent) og Bjarne Ørskov(doktor Bjarne) fra SSF' ville komme til assistance undervejs. 

I flere måneder havde regnen væltet ned over alperne 
og midt Europa, som følge heraf var Rohnefloden på 
bristepunktet, rygterne sagde at fartøjer med mindre 
maskinkraft blev afvist ved sluserne, vi blev ikke afvist 
men modstrømmen var oppe på 8 - 12 km/1. 

afpasser deres fart så de uden stop kan gå lige ind i slu
sen, og helst med os lige bagefter. 
Hellere ligge bagerst og så modtage lidt skruevand fra 
lastbådene, end ligge forrest hvor vandet vælter ind bå
de ovenfra og fra bunden. 

1 
% * *\ 

' Jt 

Rohnefloden med masser afvand 

På visse distancer kunne folk gå hurtigere langs floden 
end vi kunne sejle. Den eneste by på denne del af floden, 
der havde en brugbar havn, var Viviers, og en distance 
på 54 km som efter 12V2 times sejlads blev nået inden 
solnedgang. 

Der er heldigvis kun 2 kæmpeslu
ser på denne strækning og det 
med store pullerter der flyder på 
vandet og på den måde følger 
med op og ned. 
Det største problem i øjeblikket 
her, er at når sluseportene er luk
ket, stiger vandet op til en 1 meter 
over de lukkede sluseporte og 
skaber en enorm gennemstrøm
ning og uro i selve slusen. 
Al kommunikation foregår over 

, „ , VHF. med fransk elegance og hu-
P u l l e r t ,  d e r  f l y d e r  ,  , n  _ T ,  J J mor, og dertil flere EU sprog 1 

gang på samme tid. 
I praksis forsøger vi at holde trit med lastbådene, der 

At fortøje i en sluse alene er nærmest et kunststykke som 
ikke altid lykkes første gang og nogle gange slet ikke. De 
er aldrig ens og er bygget over mange år og ofte af per
sonligheder der tænkte mere på egen status og den 
kunstneriske udsmykning end på den praktiske håndte
ring af slusens funktioner. 
John og Ingrid med "Amigo" af SSF, havde været så ven
lig at låne mig hele to runde kæmpefendere der holder 
båden en halv meter fra slusevæggen. Jeg havde øvet 
mig i det før omtalte lasso tricks, fået indstillet blokkene 
på skødeskinnerne og mente jeg var fuldbefaren cowboy 
til søs. 
I den første sluse gik det helt galt, torvet fiskede søge-
lænderet, der fulgte med ud til pullerten, det lød ikke 
særligt rart, men "Loup de Mer" lå i det mindste godt 
fortøjet alle 20 meter op. Det sværeste var at komme af 
igen. 
I den næste sluse gik det helt fint lige med undtagelse at 
jeg klemte en finger gul og blå. 

Dag 2. Toilettet bryder sammen 
Vores knapt 3 år gamle toilet opgav ævred med at leve
rer vand til udskylningen. 
Der bør være ordentlige sanitære forhold ombord, står 
der i vejledningen af 1956 for vordende sømænd hvilket 
var grund nok til at skille mekanikken ad. 
Problemet var en mindre musling der var blevet knust 
ved pumpeslaget og derved havde skåret en gummibælg 
midt over. 
Ved hjælp af en hæftemaskine lykkedes det at rimpe 
gummiet sammen, ikke særlig godt men brugbart. 
Men hvordan var muslingen kommet forbi den udvendi
ge si. 
Et dyk under båden viste at sien var hel og intakt. Den 
eneste mulighed herefter må være, at den som mini -
baby var kommet ind og havde slå sig til ro der, har 
vokset sig stor og havde det herligt ind til båden begyn
der at sejle, for resten af historien er det kun fantasien 
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der sætter grænsen. 

Dag 3. Vand i båden 
Når lyde og vibrationer ændrer karakter signalerer det, 
at der er noget galt, i dette tilfælde blev lydene afdæm
pet og blødere. 
Et kig under bundbrædderne viste vand helt op til mo
torfundamentet, var båden blevet utæt eller hvad? 
En snurrende grim lyd fra ferskvandspumpen fortalte, 
at tanken der rummede 200 liter vand måtte være tom. 
Pumperne fik hurtig vandet ud, men hvad var gået 
galt? Alt så pænt og tilforladeligt ud indtil nogle vand
pytter oven på rødvinskasserne afslørede synderen, 
som var mig selv. 
Kasserne havde flyttet sig under sejladsen og skubbet 
en slange ud af vandvarmeren, pumpen tror at vand
varmeren mangler vand og sender hele indeholder 
over i vandvarmeren, der sender det videre ud over 
rødvinen. Rødvinen klarede vandgangen, det var vær
re med kasserne. 

Dag 4. Alle gode gange tre 
Vi syntes selv vi havde passet godt på "Loup de Mer" i 
de knapt 6 år vi havde været på farten. 
Motoren havde fået sin olie og smørelse, pakninger og 
spændbånd var gået efter med jævne mellemrum og en 
ny impeller var det også blevet til. 
Netop impeller og kølevandshuset er udsat for en hård 
behandling i det nogle gange let grumsede flodvand, 
man kalder det vist sediment. 
På fjerde dagen begyndte det at dryppe fra køle
vandshuset. 
I "Loup de Mer" skal man være Japansk akrobat på 35 
kilo for at kunne kigge på huset og det endda kun med 
et spejl. 
Drypperiet var ikke til at stoppe med de sædvanlige 
doktorreringe, på den anden side var det ikke værre en 
10 liter hver fjerde time, som kunne tages med hånd
pumpen på nogle få minutter, problemet var der, men 
blev lykkelig gemt til en senere lejlighed . 

Alene 
"Fanny Hill" der var min eskorte forlod mig i Lyon og 
de næste 10 dage var jeg nu blevet alene - sejler med alt 
hvad dette indebærer af dramatik og forhøjet andrealin 
produktion i kroppen. 

anny Hill af Egå og Loup de Mer 

"Loup de Mer" var nu på Saonefloden, der til trods for 
1 meter højvande, var rolig og adstadig at sejle på, det 
gik faktisk godt, og farten var særdeles god, sluserne 
mindre og landskabet blidere. 
Efter planerne skulle jeg have mødt Bent i Schalon sur 
Saone, det blev til 25 sluser længere fremme ad Sao
nefloden helt til Gray, hvor jeg måtte erkende at kræf
terne var ved at slippe op, det var tidspunktet at drosle 
ned og vente på assistance. 

Det er i nødens stund man kender sine venner 
Min gode ven Bent Knudsen dukkede 6. juli op i egen 
bil med privatchauffør medbringende marinerede sild 
plus et par flasker af den røde Ålborg og diverse reser
vedele til toilet og kølevandspumpe. 
Han havde kørt det halve af Tyskland og Frankrig 
rundt for at vise sin chauffør landenes turistmæssige 
fortræffeligheder. 

Bent Knudsen med sin privatchauffør 

Et gevaldigt gensyn, som absolut måtte fejres på den 
nærmeste kro inden vi fik sagt godnat til hinanden. 
Bent er ikke så god til Rød Ålborg og Rødvin, 
jeg er heller ikke særlig god til Rødvin, men med den 
røde fra Ålborg er det anderledes. 

Det blev til 2 ugers samvær mens "Loup de Mer" snoe
de sig op over Jurabjergenes yderste højderyg med 
Granskove og klippefremspring. Det må være det mest 
øde sted i det franske og tilmed koldt som Gotakanalen 
i marts. 
Vi var nu på kanal d. Est branche Siid med over 20 slu
ser om dagen. Bent forbedrede mit lasso - fortøjnings-
system ved at beregne den maksimale trækkraft på 
skødeskinner og blokke, mægtigt fint så længe der var 
fortøjnings muligheder.Det var gamle sluser heroppe 
på bjerget, stigningen kunne højst være 4 meter og 
manglede der så både fortøjninger og stiger og ingen 
hjælpende hånd at få fat i, måtte vi stole på den gule 
stribe på slusekanten og håbe på at der var en pullert. 
Bent var enorm god til at stå på kahytstaget med båds-
hagen og så fange den formodede pullert uden at falde 
ned. Som skipper har man visse fordele, som jeg benyt
tede mig af, blandt andet ved den bemandede kontrol
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sluse ind til byen Toul. 
Slusen var åben fra vor side, og vi var eneste båd der var 
på vej opad, her var der ingen fortøjninger i slusevæggen 
og kun en stige. 
Normalt i sådan en sluse tager slusevagten fortøjninger
ne, der skete intet i 10 minutter så jeg benyttede mig af 
min skipper - ret og bad Bent om at stige til vejs med en 
tovende og finde ud af hvad der foregik, han gjorde det 
sku' - hele 5 meter til toppen på en våd og let fedtet sti
ge, han så ikke hel pæn ud bagefter. 
Netop som fortøjningen var lagt lød det bagfra, - Bonjour 
mosjø! Pardon- fra en nydelig ung dame der undskyldte 
sig med at hun havde været nød til at gøre Bebe' og det i 
mindst 10 minutter. 
Bent diverterede damen på sit bedste franske, lige til 
"Loup de Mer" var steget til vejs. Det var den sidste slu
se inden Bent skulle hjem. Det var egentlig lidt synd for 
Bent, nu havde vi sammen kæmpede os igennem 100 
små gamle sluser, der alle gik opad og kun 10 gik nedad, 
de næste 3 uger ville det gå behageligt nedad dag efter 
dag, barnemad for os fuldbefarende slusesejlere. 
Bent der havde forstand på vandpumpehuse konstatere
de, at der måtte flere reservedele til før vi lukkede dyret 
op, så doktoren, der stadig var i København blev sendt i 
byen efter stumperne. 

Loup de Mer på den franske kanal - d.Est branche Sild 

De cyklende sømænd 
Vi havde nu et par hviledage inden doktor Bjarne ville 
ankomme i bil, men uden chauffør til Toul, hvis kønne 
havn lå midt inde i byen. 
Det var første gang i fjorten dage vi var i en havn i en 
rigtig by, en by, der under de utallige krige i Europa 
havde været Garnisionsby, skiftevis for de franske - de 
tyske - og de østrigske hære. Byen er nu hjemsted for et 
regiment af franske Alpejægere. 
Det var frem med Landgangstøjet og Barbermaskinen og 
ud og være turist på cykel, og i den forbindelse indtage 
en ægte fransk kulinarisk oplevelse. Er der for resten no
gen der kan huske at have set Bent på en cykel? 

Her var masser af barer og restauranter, som er en ople
velse i sig selv, det kulinariske bestod af det jeg kalder 
maskinmad, så enden på det blev, at hovmesteren på 
"Loup de Mer" frembragte den lækreste Tournedo med 
sovs og kartofler ved hjælp af skibets proviant forråd og 
det nærmeste Supermarked. 

Bjarne ankom direkte fra København efter en køretur på 
14 timer, godt gået og godt træt men stadig vågen. 

Uden mad og drikke, duer helten (Bjarne) ikke. 

Bent og skipper havde erobret en udendørs kafe lige 
over for havnen, hvor vi ved hjælp af mobilen og adskil
lige franske øller og Pernoder fik navigeret Bjarne det 
sidste stykke gennem en labyrint af gader, han tog vores 
let besofne ankomst - ceremoni meget pænt skal siges. 

Store Flyttedag 
Næste dags morgen var det den store flyttedag, Bent 
skulle hjem med bilen, denne gang uden chauffør og 
Bjarne installeres, alle der har prøvet denne øvelse ved 
hvor svært det kan være med at pakke ind og pakke ud 
på samme tid, huske at få det hele med og ikke mindst at 
sige farvel. 
Det er vigtigt i et skib, at der er mental balance mellem 
deltagerne lige meget hvor forskellige vi er. Bent var en 
fantastisk problemknuser og dertil professionel sejler, og 
ikke mindst sej til det sidste. 
Bjarne er den filosofiske tænker, der altid vil læse brugs
anvisningen før brugen, en dygtig og pålidelig sejler 
med en hel original ro, der blandt andet gav sig udslag i 
det for mig vigtige spørgsmål om, hvor længe han kunne 
sejle med, efter lidt betænkningstid blev svaret, at han 
kunne blive lige til jul. 
Bjarne talte perfekt Oxford engelsk og godt Plattysk, der
til bedre fransk en mig som dog kan mestre 100 franske 
ord, læse lidt i deres aviser og som har give de franske et 
nyt ord nemlig - millemerci (tusind tak) et ord som sik
kert bliver meget populært engang når vi alle er blevet 
rigtige EU borgere og har udskiftet Dronningens portræt 
på vore mønter med et billede af Eiffeltårnet 

Moselle/Mosel 
Heroppe mellem Toul - Epinal og Nancy i retning mod 
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Mulhouse udspringer floden Moselle der, når den når 
Luxemburg bliver til Mosel, en blid doven flod med 
masser af vand, den skulle blive vor faste partner de næ
ste fjorten dage. 
Jeg havde kun set floden på den tyske del af Mosel fra et 
par hotelværelser og kørsel på motorvejen med kønne 
landskaber borge og vindmarker, der står næsten lodret 
op i bjerglandskabet og med små byer i rigtig ægte bin
dingsværk. 
Heroppe på Moselle var landskabet oversået med lukke
de kulminer og fabrikker der så ud som om den anden 
krig endnu ikke var slut dertil endeløse slaggebjerge. 
Landskabet blev heldigvis kønnere i løbet af et par dage. 

På hele Moselle/Mosel - strækningen er der omkrig 28 
rimelige store sluser - ikke alverden, 
de kan tage de store dybtlastede fragt - og tankbåde, der 
kommer helt fra Hamburg og Rotterdam via Rhinen. 
Tankbådene skal være alene, men kunne man holde trit 
med en fragter var man næsten altid sikker på at komme 
sammen med ham gennem sluserne. 
De store sluser var forsynet med det jeg vil kalde en mini 
- sluse for mindre både og dertil med selvbetjening, de 
var ca. mellem 3.5 og 4.0 meter brede og ca. 22 meter lan
ge. Beregnet til fritidsbåde og mindre lægtere. 
"Loup de Mer" er 3.0 meter bred og med vore store fen
dere kunne vi med lidt god vilje snige os op til 3.90 og 
således berettiget til at komme i de store sluser uden at 
skulle medvirke "i gør det selv princippet" til gengæld 
kostede det så 4.50 euro. Kunne man komme sammen 
med en erhversbåd i slusen var det gratis. 
Vi mente nok "Loup de Mer"s bredde berettigede til ture 
i de store sluser hvilket gik meget godt de første par da
ge på Moselle. Bjarne diverterede Slusemesterne med 
vores bredde på sit bedste Eurosprake, var det nødven
digt, betalte vi os fra det. 

På tredie dagen blev vi høfligt men bestemt henvist til 
den lille sluse under påskud af at den store havde et 
midlertidig problem og derefter ville der komme en 
tankbåd som jo har førsteret til slusen 
"Loup de Mer" må på de 6 år turen nu har varet, have 
været igennem mindst 1000 sluser, heraf ca. 500 selvbe
tjenings sluser. Der er 3 systemer, de meget moderne 
med en fotocelle som de kalder radarteknikken, så er der 
drejesystemet, som består af et stykke tovværk der skal 
drejes ved forbisejling. 
Endeligt systemet med en lille bærbar fotocellekasse, 
man får udleveret i en kontrolsluse, som skal rettes mod 
en modtager der står og blinker et eller andet sted, der 
kan være op til 20 sluser i sådan en kasse. 
Resten er næsten ens for de her nævnte sluser! 
Røde grønne og gule signaler og 1 stang inde i slusen, 
der skal drejes for lukning. Går noget galt drejer man på 
en rød stang og ser hvad der sker, hvis der overhoved 
sker noget. Sker der ikke noget, er der en telefon der kun 
taler fransk, hvis den er der. 

På de bemandede sluser kan man bruge WHF, der som 
regel siger noget uforståeligt og derefter venter man på 
det grønne signal for indsejling. 

De små sluser her på Moselle er ret moderne, de registre
rer automatisk bådens størrelse og fart. Der er overvåg
ningskamera og en lysende streg i vandet, som der skal 
sejles på. og masser af farvede signaler, det kan næsten 
ikke gå galt. 
Det gjorde det nu alligevel. Det begyndte med at fender
ne klemte sig fast på begge sider da vi var kommet halvt 
ind, ved hjælp af motoren fik vi skubbet "Loup de Mer" 
ind forbi sluseporten. Bjarne foreslog at lukke lidt luft ud 
af de hårdest ramte fendere, mærkværdigvis gik det me
get nemt måske fordi fenderne var hård presset mellem 
væg og båd. 
Vi turde slet ikke tænke på, at hvis båden satte sig fast 
under vejs ned, var fortøjninger i dette her tilfælde fuld
stændige unødvendige. 
Selve betjeningen skete ved en stor kasse med diverse 
håndtag, gule og farvede blinkende lamper og nogle ma
nometre, dertil en pæn brugsanvisning på fransk. 
Skipper påtog sig at tyde teksten og få liv i dyret. Skip
per er af den type der handler først og læser bagefter 
hvis det ikke fungerer. Det lykkedes ham at få de 10 me
ter høje sluseportene til at lukke af flere omgange, det 
susede lidt i kassen og derefter skete der ikke mere, så 
måtte det være Bjarnes tur. 
Bjarne læste teksten først, mente der skulle trykkes på 
den grønne knap, drejes på håndtaget, derefter havde 
man 2 minutter til at komme ombord i inden nedturen 
begyndte. 

Vi kom 4 meter ned hvorefter alt lys og mekanik holdt 
op med at virke, højt oppe var himmelen blå, fuglene 
sang og duften af vinplanter fortrængte alle andre dufte, 
bare ikke hernede: 
Da der var gået en halv time uden reaktion fra omverde
nen måtte Bjarne prøve WHF'en, jeg ved ikke på hvilket 
sprog men det virkede på den måde, at vi kom op til 
overfladen igen. 
I næste forsøg kom "Loup de Mer" alle 10 meter ned, fint 
nok men porten åbnede sig kun 10 cm. og gik derefter i 
stå. Et nyt opkald bevirkede øjeblikkelig hektisk aktivitet 
med høje råb og kommandoer, samt skramlen af værktøj. 
Vi opgav videre medvirken og bryggede undtagelsesvis 
os en kande kaffe. 

Luxenburg 
Den 22 juli sejlede vi over grænsen til Luxemburg, floden 
skiftede her navn til Mosel. Her var utroligt mange lyst
bådehavne, flotte byer og forretninger på Luxemburg 
siden, den modsatte side var tysk og fuldstændig øde, 
sproget er stadig fransk, men næsten alle kan tale tysk. 
Vor havn i Luxemburg blev Port Schwebsingen med 900 
bådpladser, koncert om søndagen, meget billig diesel, 
flotte bade og maskinvaskeri. Bjarne, der var udnævnt til 
vaskemester samtalede på sit bedste engelske med en 

...fortsættes side 13 
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Generalforsaml i ng Mgende er På vaig: 
Sekretær 

FORÅR 2008 

Søndag den 30. marts 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Thomas Jensen 
Skolechef 

Ulla Helium (Modtager ikke genvalg) 

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 
Tom Benda 

SSF budgetsammenligning 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Indtægter Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget 
Kontingenter 870,0 1101,8 1170,0 809,1 655,0 686,3 655,0 672,1 655,0 701,4 630 
Pladsleje m.v. 1.000,0 1.263,4 1.000,0 1.186,8 983,5 1.049,5 905,0 915,3 787,5 886,7 787,5 
Medlemsydelser i alt 1.870,0 2.365,2 2.170,0 1.995,9 1.638,5 1.735,8 1.560,0 1.587,4 1.442,5 1.588,1 1.417,5 
Udvalg: 
Havn & Plads 1.169,5 1.210,0 1.364,5 1.059,6 919,0 1.282,1 900,0 1.556,8 900,0 941,8 900,0 
Klubhus 80,0 433,5 200,0 171,5 150,0 77,5 150,0 133,1 150,0 183,8 150,0 
Bladet 180,0 148,9 180,0 162,5 180,0 192,7 180,0 180,6 120,0 156,9 120,0 
Fester 60,0 70,6 60,0 54,8 60,0 54,7 49,0 62,3 39,0 71,7 29,0 
Administration 37,0 77,8 37,0 48,9 37,0 55,0 37,0 32,1 37,0 85,3 37,0 
Bestyrelse 34,0 24,8 34,0 7,4 34,0 20,5 31,0 31,1 25,0 26,3 15,0 
Renter 16,0 14,0 16,0 15,4 16,0 15,2 4,0 8,6 2,5 1,0 2,5 
Sejlerskole 55,0 76,3 40,0 31,0 25,0 22,5 25,0 17,3 25,0 24,1 25,0 
Juniorer 140,0 119,3 140,0 84,3 120,0 77,9 90,0 58,7 100,0 112,3 100,0 
Kapsejlads 28,5 10,1 28,5 15,9 28,5 21,9 35,0 24,1 35,0 19,4 35,0 
Motorbåde 10,0 12,5 10,0 8,0 9,0 5,5 9,0 3,7 9,0 10,3 4,0 
Udvalg i alt 1.810,0 2.202,9 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 

Afdrag på gæld 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 50,0 
Resultat 0,0 102,3 0,0 276,6 0,0 -89,7 50,0 -521,0 0,0 -44,8 0,0 
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6. Andre forslag til generalforsamlingen 30. marts 2008. 

Forslag: 
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at genoptage reelle forhandlinger om forpagtningskon
trakten med Bettina Damsgaard Andersen (Tina) og hendes eventuelle bisiddere. Et forhandlings
udvalg fra bestyrelsen, skal afspejle alle synspunkter, som er repræsenteret i bestyrelsen. Desuden 
skal forhandlingerne tage udgangspunkt i, at køkkengulvet lovliggøres så hurtigt som praktisk 
muligt. 

En del af SSFs medlemmer har givet udtryk for, at de ikke mener, bestyrelsens flertal har givet 
Tina en fair behandling i forbindelse med fornyelse af hendes forpagtningskontrakt. Derfor 
fremlægges ovennævnte forslag for generalforsamlingen på disse medlemmers vegne. 
Forslaget var oprindeligt tænkt som oplæg til en ekstraordinær generalforsamling. 
Nærmere overvejelser viste, at en sådan generalforsamling, af praktiske grunde, næppe kunne 
komme før den ordinære generalforsamling. Derfor bliver forslaget nu fremsat ved den ordinæ
re generalforsamling. 

Da forslaget sikkert af mange vil blive opfattet som noget personligt, kræves der skriftlig afstem
ning. 

A420 Leif Henriksen 

Kommentarer til forslag til generalforsamlingen den 30. marts 2008, fremsat af A 420 Leif Henrik
sen. 

Forpagtningskontrakten blev opsagt af SSF den 30. oktober 2007 som resultat af efterårsgeneralfor-
samlingens vedtagelse af, at Skipperstuen skulle være åben for medlemmer, når restauranten var 
lukket. 

Ny kontrakt, med deraf følgende ændringer, blev udfærdiget og forelagt Tina den 30. november 
2007 til forhandling og underskrivelse. I brev af 21. december 2007 afviste Tinas advokat kontrak
ten på grund af at den "ikke hænger økonomisk sammen" og efterfølgende oplyses, at hun vil flyt
te den 30. april 2008. 

Derefter måtte SSF søge professionel hjælp for at få forpagtet restauranten til anden side. 

I brev af den 2. februar 2008 meddelte Tina's advokat, at Tina ikke ville servere mad på grund af 
gulvet. I en rapport fra JobLiv Danmark vurderes, at det ved flytning af de faste arbejdspladser 
hvor hældningen er for stor, er muligt at finde placeringer, hvor gulvet opfylder kravene i vejled
ningen om hældning. Da det blev forelagt Tina afviste hun at deltage i flytningen og få løst proble
met. 

Bestyrelsen (undtagen Kent Nielsen) 
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Sundby Sejlforening 
regnskab fra 1.1.2007 til 31.12.2007 

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

København, februar 2008 

Brian Frisendahl Bjarne Kallesøe 
revisor revisor 

Medlemstal: 
A-aktive 919 B-aktive 96 Junior 23 Mini 29 
2006 908 2006 87 2006 21 2006 29 

Indtægter: 2006 2005 2004 
Ydelser fra medlemmer: 1000 kr 1000 kr 1000 kr 
Indskud 112.800,00 98,8 105,6 67,5 
Indbetalte vagter 101.400,00 82,0 64,5 67,5 

Kontingenter: 
A-Aktive 1.031.825,00 755,6 637,6 615,6 
B-Aktive 56.325,00 41,7 38,7 41,4 
Juniorer 8.100,00 9,5 8,2 7,9 
Mini juniorer 2.494,00 1,6 1,6 1,5 
Strafgebyr 3.100,00 1.101.844,00 0,7 0,2 5,7 

Pladslejer: 
Faste pladser 804.823,20 765,6 690,5 610,5 
Vinteroplæggere 119.070,60 85,7 82,1 57,2 
Skure og haver 108.466,40 112,2 96,1 94,6 
Slæbejoller 6.200,00 5,8 5,2 6,6 
Nye pladser 10.600,00 1.049.160,20 34,4 5,3 11,4 

Renteindtægter 5.006,97 2,4 0,2 0,5 
Indtægt i alt 2.370.211,17 1.996,0 1.735,9 1.587,8 

...fortsættes næste side 



Udgifter: 
Havn & plads: 
Skatter & afgifter 202.917,94 180,9 181,0 194,9 
Materialer 185.456,96 155,5 116,1 268,9 
Traktor 39.998,94 86,4 15,0 8,0 
Hegn & låger 835,00 0,0 7,5 5,7 
Elforbrug 94.586,52 122,5 100,4 118,7 
Refunderet energiafgift -31.249,63 -49,1 -34,9 -52,4 
Refunderet vandafgift -12.115,00 -12,7 -11,5 0,0 
Affaldsbeholdere 88.775,36 79,1 116,4 113,6 
Forsikringer 19.369,00 34,3 23,0 10,3 
Telefon 6.903,54 7,7 3,2 3,7 
Bollen 13.807,05 9,0 7,1 6,8 
Parkeringsplads 0,00 0,0 -47,3 -81,0 
Toilet nord+sønd mole 61.519,27 65,9 66,4 45,4 
Lønninger 309.401,25 277,1 375,1 296,0 
Vogn & spil 11.500,00 2,8 13,5 
Brug af spil -360,00 11.140,00 -0,6 -2,1 -1,7 
Indkøbt brændstof 33.378,30 34,6 58,3 54,2 
Solgt brændstof -32.608,00 770,30 -41,0 -42,2 24,7 
Arbejde 278.353,46 150,5 336,8 167,6 
Uddybning af havn 0,00 0,0 43,7 719,0 
Joller 0,00 0,0 0,0 0,0 
Havnepenge, incl. Auktion -60.458,40 1.210.011,56 -43,3 -43,8 12,4 

Klubhus: 
Fornyelse & reparationer 12.198,86 38,8 50,7 61,8 
Forsikring 31.244,75 25,0 29,4 32,6 
Ejendomsskat 2.723,22 2,4 3,3 1,2 
Lejeindtægt -146.760,00 -138,0 -147,9 -132,0 
Restaurant vedligeholdelse 32.601,45 38,2 8,8 99,2 
Køkken vedligeholdelse 501.540,21 433.548,49 205,2 133,1 70,3 

Bladet: 
Trykning 81.449,56 85,1 136,8 154,1 
Forsendelse 61.421,48 53,0 49,5 38,3 
Redaktion 155,20 15,9 2,8 8,9 
Momsregulering 17.468,00 21,9 28,6 28,5 
Annonceindtægt -11.579,00 148.915,24 -13,4 -25,0 -49,2 

Fester: 
Standerhejsning 23.781,00 21,8 22,8 22,5 
Afriggergilde 26.767,00 21,1 19,5 22,6 
Diverse fester 19.576,31 11,3 11,2 16,1 
Hornorkester 448,00 70.572,31 1,2 1,2 1,2 
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Administration: 
Honorar kasserer 30.000,00 30,0 30,0 30,0 

Telefon 12.202,71 17,9 13,5 16,4 

Frimærker m.m 20.244,50 13,6 11,2 11,8 

Frihavnsmærker -2.990,00 -3,3 -1,8 -3,0 

Kontingenter 109.835,77 83,7 85,2 71,5 

Gaver & Blomster 19.373,00 8,7 7,6 9,8 

Kontorartikler 19.980,00 11,2 30,9 6,0 

Tilskud kommunen -148.829,33 -192,1 -156,2 -160,7 

Generalforsamling 9.690,00 10,2 10,9 13,6 

Seniorer 999,75 1,0 2,4 8,0 

Møder & rejsepenge 3.814,55 6,0 8,4 4,9 

Fortæring 7.202,00 13,4 12,7 15,1 
ATP & refusioner 6.429,20 7,1 4,9 3,2 

Indkøbte varer 12.052,00 59,0 6,1 13,9 

Solgte varer -15.871,58 -3.819,58 -13,6 -12,3 -11,4 

Forsikring & tillæg -6.380,00 77.752,57 -4,0 1,8 3,0 

Bestyrelsesmøder: 24.807,25 7,4 20,5 31,1 

Renteudgifter: 19.044,17 15,4 15,2 9,0 

Sejlerskole: 
Undervisning 7.052,37 4,4 6,6 2,4 

Fornyelse & reparationer 20.906,25 5,6 3,9 0,5 

Materialer 10.777,35 15,1 6,2 10,7 

Forsikringer 5.790,50 5,1 4,8 3,1 

Kontingenter 1.235,00 0,8 0,9 0,6 

Startpenge 500,00 46.261,47 
Mora 29.989,77 29.989,77 

Junior: 
Fornyelse & reparationer 49.735,75 40,5 27,5 21,2 

Materialer 17.238,75 8,2 23,5 16,3 

Brændstof 2.530,57 2,5 3,0 1,0 

Startpenge 8.537,50 12,1 12,1 13,9 

Forsikringer 35.311,75 18,1 9,7 11,5 

Kontingenter 2.175,00 1,1 2,0 1,2 

Møder 8.773,80 7,8 2,1 12,6 

Modtagne gaver -5.000,00 -6,0 -2,0 -1,5 
Kursus 0,00 119.303,12 0,0 0,0 2,0 

Kapsejlads: 
Materialer 3.079,60 1,0 5,2 11,4 
Møder & fortæring 75,00 3,3 2,1 4,2 
Diverse kapsejladser 6.989,50 6,1 7,4 1,6 
Kursus 0,00 10.144,10 5,4 7,2 6,8 

Motorbåde: 
Materialer & præmier 12.534,14 7,9 5,5 3,7 

Udgifter i alt 2.202.884,19 1.659,4 1.825,5 2.108,8 

Årets resultat 167.326,98 336,5 -89,7 -521,0 

...fortsættes næste side 
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Status pr. 31.12.2007 

Aktiver: 
Kassebeholdning 8.071,75 6,4 0,3 0,4 
Postgiro 25.118,11 98,8 0,6 3,6 
Bankbog skolefond 1.378,58 0,8 1,3 33,8 
Bankbog brandforsikring 227.496,68 262.065,12 217,0 12,1 208,7 

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 77,0 37,0 
Juniorbåde 60.000,00 60,0 60,0 60,0 
Joller pr. 1.1.2007 90.900,00 
Tilgang 2 FEVA joller 75.400,00 
Modtagne tilskud/regulering -101.300,00 -25.900,00 65.000,00 90,9 13,0 13,0 
Motorbåde 57.000,00 57,5 30,0 30,0 
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 3.650,0 1.550,0 

Aktiver i alt 4.171.070,12 4.268,3 3.842,2 1.936,4 

Passiver: 
Skolefond saldo 1.1.2007 1.348,05 1,3 33,8 33,7 
Bidrag 120,00 
"+ renter 30,53 1.498,58 0,1 1,3 0,0 

Brandforsikring saldo 1.1.2007 217.009,06 214,3 208,7 207,1 
"+ renter 10.487,62 227.496,68 2,7 3,0 1,5 

Lån Dansk Sejlunion 135.000,00 180,0 225,0 225,0 
Afdrag -45.000,00 90.000,00 -45,0 -45,0 

Lån Dansk Idrætsforbund 45.000,00 60,0 75,0 75,0 
Afdrag -15.000,00 30.000,00 -15,0 -15,0 

Pengemellemværender 212.532,09 498,9 203,1 128,5 
Børnenes fastelavnsfond 1.005,00 1,0 1,0 3,5 
Legeplads fond 5.934,04 139,4 
Depositum medlemmer med elmåler 18.000,00 16,0 15,0 15,0 
Opsparing foreningsfartøjer 13.300,00 
Kassekredit -146.038,60 -315,5 2,3 38,0 
Skyldige sociale udgifter 14.045,70 12,6 13,7 12,1 
MOMS tilgodehavende -65.795,41 -94,1 -111,7 -58,6 
Depositum forpagter 50.000,00 50,0 50,0 50,0 
Depositum ASS 1.000,00 1,0 1,0 1,0 

Reguleringskonto saldo 1.1.2007 3.551.364,06 
Afrunding både -599,00 
+/- årets resultat 167.326,98 3.718.092,04 3.551,4 3.214,9 1.204,6 

Passiver i alt 4.171.070,12 4.268,3 3.876,1 1.936,4 

Jørgen Rindal 
kasserer 
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...fortsat fra side 6 

anden vaskekone, der efter 10 minutters palaver over 
vaskeriets finesser opdagede at de begge var danske. 
Koncerten om søndagen var fuld på højde med SSF' 
Hornorkester plus Hoplapigerne. Vi nød musikken og 
sangerne fra klubhusets terrasse over en god middag, 
indtil et tordenvejr ødelagde det hele. 

Tyskland 
Den 25 Juli blev "Loup de Mer" fortøjet i Marine Win-
ningen, der ligger i udkanten af Koblenz. Mosel floden 
løber her ud i Rhinen. 

Vandpumpehuset dryppede stadig sine 10 liter på 4 ti
mer når motoren går, vi mente nok den kunne holde til 
vi kom hjem, i nødsfald havde vi jo nu et komplet vand
pumpesæt med pakninger lejer og impeller, hvis det 
skulle gå galt. 

Meteorologerne havde lovet stormvej i flere dage hvilket 
passede os udmærkede, vi kunne få provianteret, skifte 
olie lidt småreparationer hist og pist og gjort nyt tov
værk klar til den store tur på Rhinen. 

Desuden havde flere danske venner fra det franske 
meldt deres ankomst, hvilket skete i løbet af få dage med 
campingvogne og telte. Vi benyttede anledningen til at 
låne en af bilerne for at købe det halve af et Supermar
ked, så der måtte være proviant nok helt til Hannover 
som vi burde kunne anløbe 8. august. 

Dag 38. Det store brag 
Den 28. juli sejlede vi far Winningen med kurs mod 
Koblenz og Rhinen. Så langt kom vi dog ikke, efter 15 
minutters sejlads lød der et overdøvende brag fra motor
rummet og maskinen stoppede med det samme. 
Motorstop midt på Mosel - tak skæbne, den startede nu 
igen men uden kølevand. 
Hvor heldig kan man være en søndag morgen. Vi havde 
lige passeret en oplagt pram med en anløbsbro der rekla
merede med at være Volvo Penta - reparatør. Vi fik for 
små omdrejninger "Loup de Mer" ind til Volvo - man
dens bro. 
Tak og lov for at mobiltelefonen er opfundet. Volvo 
manden lovede at komme forbi på vej til kirke og se på 
sagen. 
Fin mand, med tysk ølmave i klædelig kirkegænger tøj, 
der lagde sig oven på motoren følte lidt på sagen og kon
staterede hvad vi også vidste, at hele pumpehuset skulle 
udtages og renoveres totalt. 
Han lyste totalt op i et bredt grin da han så vores lager af 
reservedele. 
Næste morgen kl. 10 stod han med arbejdsmand og 
værktøjskasser, de skruede det hele fra hinanden uden at 
de kunne se noget som helst med det blotte øje, kl. 13 
kørte motoren igen uden mislyde fulstændig tæt og til en 
yderst rimelig pris. 

Næste dag sejlede vi ud på Rhinen ved Koplenz, der lig
ger lidt nord for Riidesheim. Her gik det stærkt med en 
fart mellem 18 - 20 km. i timen. Og det med små omdrej
ninger på maskinen. Her er ingen sluser, men en trafik 
uden sidestykke af last og passagerbåde der kan gå helt 
til Schweiz. Nogle ganger sejler de 3 ja 4 ved siden af 
hinanden 

De opadgående har retten til vejen og bestemmer ved blå 
lysende skilte på hvilken side de vil have den modgåen
de trafik. Vi ved ikke rigtig om det også gælder os små
tosser, men vi gør som de anmoder om., 
Her er ikke mange anløbsmuligheder på den 110 km lan
ge stræk fra Koblenz til Køln, som vi nåede efter 6 timers 
hård sejlads. Havnen i Køln er ikke noget at tale om, men 
den har det fornødne og dertil det varmeste bad jeg no-

Selv på en flod kan der være vrag 

gen sinde har oplevet, det må være i stand til at koge 
kødet af knoglerne. 

Næste dag sejlede vi videre, vi skulle helt til Reine - Her-
ne kanalen før vi kunne stoppe, en strækning på 7 timers 
sejlads 
Kølnerdomen fik vi ikke set andet af, end fra floden 
hvorfra den så grim og sodsværtet ud. 

Rhinen styrtede igen af sted med "Loup de Mer" forbi 
Diisseldorf frem til Duisburg hvor vi skulle styre ind i 
Rhein - Herne kanalen, som vi gerne skulle ramme i et 
forsøg, det lykkedes, da vi kom op til slusen oplyste en 
venlig kaptajn på en af fragterne, at slusen var under 
reparation for flere dage, sejl tilbage og gå op i Rhein -
Ruhr floden, tag den første sidekanal og i er på rette vej. 
Vi var nu i selve Ruhr, som overraskedes os ved at være 
vasket rent for aske sod og snavs. 
De var i gang med tysk grundighed, at omdanne hele 
Ruhr til et grønt miljøparadis, påstod man. 
Vi fandt en lille anløbsplads med plads til 2 både og in
gen forbindelse i land, det var meget rart så kunne ingen 
overraske os og vi fik ikke anledning til et besøg i de be
rømte Dortmunder ølkældre. 

Ringen er sluttet 
"Loup de Mer" var atter på kendt område for i 2002 sej
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lede vi den modsatte vej sammen med John og Ingrid i 
"Amigo" frem til Holland og Belgien for derfra at nå Pa
ris. 
Den 2 august sejlede vi ud på de lange kedelige kanal
strækninger gennem Tyskland, med ophold i Miinster, 
Hannover, Wolfsburg og Lauenborg, 
Der var få men store sluser, den sidste inden Elben er 
Skibshæveverket Liineburg, der i princippet er to store 
badekar med en længde af ca. 200 meter, når det ene kar 
går ned går det andet op. Smart nok virkede det bare 
ikke denne lørdag, over radioen kunne vi høre, at det 
ville blive både mandag og tirsdag inden køen var afvik
let . 
Blandt Sportbotsfolkene på kajen gik snakken lystigt og 

Bjarne deltog med stor fyndighed alt imens radioen blev 
aflyttet for ethvert lille pip. 
Efter 6 timers venten kom det ene badekar i gang og 
kunne modtage hele 3 af de ventende lastbåde. 
Bjarnes gode venner på kajen regnede og dividerede 
snakkede med kontroltårnet over radioen og fandt ud af, 
at der måtte være mindst 10 meter tilovers. 
Radioen nærmest glødede, lastkaptajnerne accepterede 
at presse sig yderligere sammen og undlade for store 
armbevægelser med skruerne. 3 sportsbote kunne kom
me med ned hvis de lå side om side og ikke var over 9 
meter lange. Det gik fint hele de 38 meter ned. De påstod 
det var mod reglementet og ikke prøvet før. 

Sent på aftenen krydsede vi Elben og nåede ind til det 
gamle danske hertugdømme Lauenburg (1815 - 1864) 
Sammen med vore nye tyske venner gik vi i byen til en 
god aften, hvorfra der er en sand historie. 

Hans og Bjarne med vores 2 hjælpsomme tyske venner. 
(Hans, det er ham uden mave) 

Den starter med at en af de tyske fortæller, at han er ren
tier, (i gamle dage var det en der levede af sine renter) 
den anden tysker fortalte om sin tilværelse som Dr. i ma
tematik på et universitet, 
Hvad laver så du Hans? Jeg prøver på mit bedste tyske 
og ved hjælp af Bjarne at fortælle at jeg er det modsatte 
af en rentier- jeg forsøgte med ein Leiher - jeg er en låner, 
- på fransk -embrunt gratuit -jeg låner af mig selv - og 
gratis. Vi var kommet til kaffen og den tyske Brandy så 
det var tilladt at lade som om den var sjov. 

Bjarne måtte fortælle at han er doktor, i Tyskland kan 
alle med en udvidet håndværkeruddanelse kalde sig 
doktor, så spørgsmålet kom omgående, Ingeniør arkitekt 
eller hvad? Nå læge. 
Ha ha Hans lød det fra en af de tyske, det er jo altid godt 
at have en læge ombord, men havde det ikke været bed
re med en sygeplejerske? 
Det er aldrig rigtig gået op for mig at tyskere kunne have 
humor 
Vi blev meget gode venner, de kom fra Travemunde og 
kendte Havnekaptajnen i Fiskerihavnen han skulle nok 
skaffe os en plads, det blev ordnet på mobilen, på plads 
nr. 8 kunne vi ligge på så længe vi ville. 
Den viste sig senere at være 15 meter bred og 30 meter 
lang. 

"Loup de Mer lå 5 dage i Travemunde og afventede godt 
vejr hvilket vi også fik, først sejlede vi til Gedser og der
fra til Bandholm for at hilse på Frank og Mimi fra SSF. 
Her havde vi et par festlige dage inden vi sejlede helt til 
Dragør, så vi kunne være i Sundby præcis på det aftalte 
tidspunkt nemlig lørdag den 25. august kl. ca. 16.00 

En tak til de mange fra SSF. der var mødt op, og til dem 
der hjalp ex fuser Mogens med at skyde kanonerne af, og 
til alle dem der hjalp "Loup de Mer" med at drikke hele 
25 flasker af den hjembragte franske Rødvin. 
Der skal også lyde en tak til dem, der har kunne udholde 
gennem 6 år at læse mine skriverier uden at gøre synder
lig vrøvl. 

Til aliejer der går med tanker om noget lignende. 
Gør det, det er spændende; det er sjovt, næsten ufarligt, 
rimelig i pris og i får masser af nye venner, vidunderlige 
sejlture, og en anden måde at se Europa på. 

Loup de Mer 
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^ Møder og udflugter for Seniorerne i 2008 

Onsdag den 30-01 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 27-02 kl. 12:00—17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 26-03 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 30-04 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke 

Onsdag den 28-05 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 04-06 Kl. 10:00—17:00 Udflugt til Valby bådklub. Nærmere på opslag. 

Onsdag den 25-06 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 30-07 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Fritids huset, vi skal grille. 

Onsdag den 27-08 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 03-09 Kl. 09:00—17:00 Skovtur ud i det blå. 

Onsdag den 24-09 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 08-10 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i fritidshuset. Vi spiser røgede sild. 

Onsdag den 29-10 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 26-11 Kl. 12:00 —17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Onsdag den 03-12 Kl. 12:00 — ? Julefrokost. Vi har ikke stedet endnu. 

Onsdag den 10-12 Kl. 12:00—17:00 Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. Vi planlægger 

2009,s aktiviteter. 

Onsdag den 31-12 Kl. 10:00—12:30 Vi er værter S.S.F. Æbleskiver og gløgg. 

Forårs tur til Harzen. Nærmere vil tilgå. 
Efterårs tur til Budapest i september. Samt nogle andre aktiviteter, nærmere på opslag. 

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 mø
der op uden at være tilmeldt kan ikke deltage. 

luiefrokosten er kun for Seniorer. 

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

For Seniorerne 
Michael Ronild 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 25. februar 2008 

Afbud fra KimP (syg) og Poul. 
Som gæst var indbudt ny web-
master A001 Martin Bregnhøi, idet 
arbejdet med fornyelse af SSF's 
hjemmeside ønskedes drøftet. Mar
tin havde ikke modtaget mange in
puts efter mødet d. 26-11-07. 
Derfor blev der gjort status, således: 
hjemmesiden ønskes udformet, så 
der er nem adgang for hver afdeling 
i SSF til selv at lægge aktuel info 
ind. Der er ofte behov for at sende 
invitation ud til medlemsaftener o. 
lign. Martin forbereder og afholder 
lille kursus for bestyrelsen i, hvorle
des man benytter den nye mulighed 
til selv at lægge filer og billeder på 
hjemmesiden. 
Det ønskes overvejet at give sponso
rer adgang til en reklamesøjle på 
hjemmesiden, ligesom det bedes 
overvejet at åbne et 'medlems-
forum' med adgang til at lægge op
lysninger, kommentarer eller en 
foto-fortælling ind. Risikoen for 
misbrug nedtones: lad det først vok
se og gro. 
Poul har oplyst og Martin bekræfte
de, at SSF-Bladet nu overføres til 
hjemmesiden. Både januar og febru
ar numrene for 2008 kan læses på 
hjemmesiden. Også referat af besty
relsesmøder ønskes lagt ind, når de 
er godkendt til trykning, idet de 
derved kan læses ca. 14 dage tidlige
re end i Bladet. 
Ud over hjemmesiden var der ønske 
om udvikling af følgende (nye) sy
stemer: 
1) Ungdomsafdelingen ønsker en 

form for elektronisk Logbog, 
hvor unger på vandet registre
res og meldes hjemkommet 

2) Endvidere ønskes en adgang for 
de unge til at melde afbud feks. 
via opslag på SSF's hjemmeside, 
med trykknap til Ungdomsafde
lingen, som en ny mailservice. 
Bestyrelse & Forpagter har be
hov for et booking-system, der 

registrerer udlejning af lokaler 

Efter drøftelse blev det aftalt at Mar
tin indkøber og opsætter trådløs 
router i bestyrelses-lokalet. Det gi
ver mulighed for trådløs internet
forbindelse i hele klubhuset. 

Punkt 1. Protokol: 
intet 

Punkt 2. Beretning: 
Der er sendt regning på ca. kr. 
37.000 til forpagter for vandforbrug 
i 2007, baseret på aflæsning af bimå-
ler i køkkenet. Drøftet. Der blev rejst 
tvivl om, hvorvidt bimåleren alene 
måler forbrug i køkkenet. Det blev 
endvidere hævdet, at der ikke tidli
gere er sendt regning på vandfor
brug til forpagter. Begge dele under
søges nærmere, hvorefter sagen 
overdrages til advokaterne. 
Der er modtaget nyt brev fra forpag
terens advokat med følgende ind
hold: 
1) Pligt til at betale for vandforbrug 

i køkkenet bestrides; 
2) klager over, at der i januar'08 er 

foretaget booking af lokaler (til 
bl.a. Sejlerskolen) uden forpag
terens vidende, og at de ligger 
uden for restaurantens åbnings
tid 3) meddeler, at der ikke vil 
blive serveret madvarer fra køk
kenet, så længe gulvet ikke er 
ændret. Svarbrev fra SSF's ad
vokat er afsendt i dag. To 
spørgsmål henh: a) om bestyrel
sen var i dialog med forpagte
ren, og b) om der er meddelt 
forpagteren påbud om at åbne 
for servering, måtte begge be
svares negativt. Al kontakt og 
dialog er overdraget til SSF's 
advokat. 

Forsikringssag efter ødelæggelse af 
betalingsanlæg på dieseltanken er 
gjort op: der er indsendt skadesan

meldelse på kr. 40.000, men den er 
blevet afvist. 
OFOF = Organiserede Fritidssejlere 
Omkring Flakfortet afholder gene
ralforsamling d. 25. marts. Fra SSF 
deltager Vagn Preisler. Havnefo
rum København afholder general
forsamling d. 9. april. Fra SSF delta
ger formanden. Væsentligste emne 
forventes at blive broplanerne mel
lem Nyhavn og Operaen. Dansk 
Sejlunion afholder generalforsam
ling d. 5. april. Fra SSF deltager for
mand og ungdomsleder. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Følgende sager blev behandlet: 
1) Havneudvalget har indhentet et 

foreløbigt tilbud på renovering 
af parkeringspladsen. Arbejdet 
omfatter en belægning med as
falt eller sf-sten i en kvalitet, 
som kan tåle relativ tung trafik. 
Ud over belægningen indgår 7 
til 8 afløbsbrønde med afløb til 
enten havnen eller det alminde
lige kloaknet. Arbejdet forventes 
at kunne udføres for en pris på 1 
mill. kr. dersom hele pladsen 
skal renoveres, og for 700.000, 
dersom kun halvdelen renove
res. Set i lyset af det store beløb 
og den omstændighed, at vi 
endnu ikke har fået lejekontrakt 
med kommunen forlænget, har 
bestyrelsen besluttet at vente og 
se tiden an. I mellemtiden vil 
pladsmanden forsøge med en 
nødtørftig udglatning af plad
sen. 

2) Betonbelægning på / langs provi
antkajen ønskes renoveret. 
Overslag kr. 80-100.000. DMU 
søger kommunen om tilskud. 
Arbejdet ønskes udført fra me
dio juni - efter at bådene er sat i 
vandet. Herefter lukkes for sø
sætning/optagning i ca. 6 uger. 
Drøftet og besluttet iværksat i 
perioden 16/6 - 1/8. Det tilsik
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res, at beddingvogn forinden er 
intakt, så akut optagning af båd 
bliver mulig. Lukningen annon
ceres i SSF-Bladet. 

3) Et par SSF-medlemmer har har 
fået pålæg om at rydde op om
kring deres skure. Oprydning 
har fundet sted, men materialer
ne fylder så meget, at der vil 
blive sendt regning for pladsleje. 
Fremover bør tilsvarende 
'bunker' overdækket med telt. 
Et medlem har sidste frist for 
betaling af depositum for båd
projekt og for vinterpladsleje d. 
28/2'08. 

4) En Snipe er flyttet fra plads ved 
skoletelt (joller til auktion) tilba
ge til jolleplads, men har fortsat 
ikke årsmærke. Ejer identifice
res. 

5) Plads 50 er alligevel ikke egnet til 
Zamboanga p.gr.a mgl. bredde. 
Efterfølgende er fundet en løs
ning ved trekantbytning mellem 
pladserne 6, 9 og 50. 

6) I år udlægges 2x4 bøjer N og S 
for sejlrenden; bringes ud inden 
15/4. 

7) Havneudvalget vil gennemgå 
betalingen for vintertelte med 
kassereren 

8) Spørgsmål blev rejst om proce
duren for påtegning og godken
delse af regninger. Formand 
godkender og ekspederer reg
ninger hver torsdag i kontorti
den bla. efter påtegning af 
pladsmand og udvalg. 

9) 'Bollen' s motor renoveres for 
tiden. Fejl i ophæng fundet. 
'Bollen' har flere funktioner: 
arbejdsbåd (feks. udlægning af 
bøjer); dommerbåd (kapsejlads) 
og skolebåd (duelighedsbevis). 

10) Status på ønsket om rydning af 
ukrudt/buske: afventer senere 
indsats. SSF råder over en krat-
rydder, men betjening heraf 
kræver specielt egnet arbejdstøj. 

11) Båd ejet af vinteroplægger fra 
Tuborg Havn (Folkebåd) ligger 
uden tilsyn: alt flagrer. Generelt 
er vinteroplæggere ikke særlig 
kendte, derfor reagerer 'naboer' 
ikke. Ejer findes og kontaktes. 
Får pålæg om bedre tilsyn. 

12) Branddøre i skurrække i nord er 

malet. Maling af skure er nu 
aktuelt. 

Punkt 4. Klubhus: 
Svarbrev fra seniorer v/ Else Thu-
ring vedr. ønske om plads til gas / 
service lægger op til samarbejde. 
Seniorerne bruger éngangs-service, 
men der er en del service og en kaf
femaskine til fælles brug. Det er ik
ke tilladt at have mere end de eksi
sterende 4 gasflasker i gaskassen. En 
gasflaske, der er låst fast til cykelsta
tiv ønskes fjernet. Proceduren vedr. 
booking af Fritidshuset blev drøftet 
på basis af formulering i brevet, og 
ønsket om orientering om seniorer
nes benyttelse. Undersøges nærme
re på basis af indgået aftale inden 
udmelding. Der efterlyses lidt bedre 
kommunikation med klubhusrepræ
sentanten, selv om intentionen var 
at drift af Fritidshuset skulle hvile i 
sig selv, uden bestyrelsens medvir
ken. 
Nye møbler til Skipperstuen blev 
drøftet. Møblerne bør forblive i 
rummet, så muligheden for fælles-
benyttelse af (løse) bordplader fra/ 
med Store Sal blev fravalgt. Tilbud 
modtaget, men der indkøbes først 
møbler, når rummet kan endeligt 
disponeres og indrettes. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Tøndeslagningen d. 10. februar vi
ste sig en god ide, med stort frem
møde. Villy Brinkbæk fra SSF's 
Hornorkester tryllede for børnene, 
og det gjorde han godt. Else og 
Vagn Preisler var dommere. Tak for 
det!. Villy kunne iøvrigt fortælle, at 
Hornorkesteret var sagt op på Fi
lipskolen, Amager Strandvej 124A, 
og derfor nu søger efter nyt øvelo
kale til orkesteret. Et par forslag 
blev nævnt. Benjamin undersøger 
en mulighed. DMU er næppe egnet, 
da der er behov for opbevaring af 
bla. trommesæt. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Lørdag d. 5/4'08 kl 10 afholdes 
elevmøde i SSF's klubhus; her of
fentliggøres Sejlerskolens program 
for 2008. 'Øveballen' skal have ud
skiftet flere bord, da båden fortsat er 
meget utæt. A644 Lars Schaldemose 

havde tidligere påtaget sig at repa
rere båden, men har desværre ikke 
tid til den store indsats, der reelt er 
behov for. Dragør Bådeværft har 
givet et overslag, men for den pris 
kan anskaffes 2 Spækhuggere i ri
melig stand. Drøftet. En mulighed 
kunne være et 'samarbejdsprojekt 
med en bådebyggerskole'. Dette er 
der efterfølgende taget initiativ til. 
Lars har lovet at 'lappe' båden, så 
den er sødygtig og sikker til somme
rens sejlads 2008. 
Lidt usikkert om instruktørmødet 
kan afholdes 7/3 som planlagt, i 
lyset af breve fra forpagters advo
kat. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Ungdomslederen blev kaldt på vagt 
(arbejde), så her kan kun oplyses, at 
der er undervisning mandage og 
vintertræning på søndage. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Den flotte helsides-annonce i Bla
dets februar-nummer har endnu 
ikke medført henvendelser. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 10. Bladet: 
Intet. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Intet 

Mødet slut kl ca. 21:30 

Bemærk: Næste ordinære møde 
afholdes mandag d. 31. marts '08, kl 
18:30. - dvs. dagen efter Gf. Der 
blev aftalt ekstraordinært møde d. 
25/3'08 kl. 18:30 til behandling af 
evt. indkomne forslag. Bliver der 
ikke brug for det aflyses. Derud
over bedes reserveret plads til for
årets møder, således: mandagene d. 
28. april, 26. maj og 30. juni. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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Fastelavn 2008 

ningen forløb som den plejer. 

Igen i år kunne vi afholde fastelavnsfest i SSF. 
Datoen var flyttet en uge, for at undgå at børne
ne udeblev, fordi de var optaget andetsteds. 
Med den nye dato var alle spændte på hvor 
mange, der ville møde op. Det gjorde ca. 130, 
og heraf 50 - 60 børn i alle aldre, så det må si
ges, at have været en succes. Selve tøndeslag-

Der var fastelavnsris til bundkonger, dronnin
ger og konger. Desuden var der rigeligt med 

ne fange børnenes opmærksomhed. Derfor er 
det planen, at gentage noget tilsvarende til 
næste år. 

Når alt kommer til alt, er det festudvalgets 
mening, at den nye dato for SSF-fastelavn er 
kommet for at blive, selv om det er klart, at 
det meget flotte vejr har betydet en hel del. 
Vel mødt næste år søndag den 1. marts 2009. 

Med venlig hilsen 
Festudvalget 

boller til alle børn og barnlige sjæle. Der var na
turligvis også præmier til de to bedst udklædte. 
Disse blev med stor kyndighed udvalgt af Vagn 
Preisler og Else Thuring. Alle der fik præmier fik 
desuden en lille sponsorgave fra Amagerbanken, 
som vi takker for. 

Som afslutning på festlighederne var der trylleri 
og ballonpustning, et indslag som i høj grad kun-
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Fra & til medlemmer 

Tusind tak til alle for 
venlig deltagelse ved 

vores far 
Tommi Nymand's 

bisættelse og også en 
stor tak til Tina for et 

rigtig fint arrangement. 

Med venlig hilsen 
Pernille og Didde. 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Nicholas Kaare Hejlesen 
Kongedybet 10, st.th, 2300 S 
Abdel Ittaouil 
Vigerslevvej 257, 2500 Valby 
Dannie Holbæk Lyhne 
Tåstrup Vesterby Alle 3, Tåstrup 
Mikkel Sonne Clifforth 
Rødager Alle 41, 2610 Rødovre 
Janni Bormann Pedersen 
Enghavevej 55 st.tv. ,1674 V. 
Lars Kjær 
Gothersgade 161, 2 th, 1123 K. 
Michael Weber 
Guldborgvej 5,3 tv. 2000 F 
Thomas Egebjerg 
Kronprinsesse Sofie's vej 22, 2000 F 
Hans Eske Sindby 
Kaj Munks vej 8, 5 tv, 2300 S 
Allan Storm 
Middelgrundsvej 12, 3 tv. 2300 S. 

Aktiviteter i SSF i 2008 
30. Marts kl. 900 Generalforsamling 

5. april kl. 1000 Elevmøde sejlerskolen 
3. maj kl. 1700 Standerhejsning 
4. maj kl. ? Auktion over ejerløse både 

18. oktober kl. 1700 Standernedhaling 
26. oktober kl. 900 Generalforsamling 

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 

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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Med vandet fossende ind over dækket kæmpes derfor at komme frem til målet. 
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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 Amagerbanken 5203 2001750 
Telefax 32 59 35 60 Postgirokonto: 7 05 65 16 
Restaurationen 32 59 41 30 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 

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 

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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

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 

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail... .messinavej@webspeed.dk 

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

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

På grund af, at restau
rationen får ny restau
ratør er medlemmer, 
som har booket SSF's 
lokaler til fest efter den 
1. maj desværre nødt til 
at re-booke hos for
manden om torsdagen i 
kontortiden. 

Amagerbanken 
rS> -

* 
* X 

£ R S? 
O 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Forsidebilledet: 
Bagved hækken i SSF en pinsemor
gen gøres de store studier. 
Børn elsker at tulle rundt og under
søge hele verden — også i detaljer 
og det skal de selvfølgelig have lov 
til. 
På havnen er det en god ide at give 
børnene en god redningsvest på, 
også selvom de ikke er på molen — 
— lige i øjeblikket. 
pc 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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S tander de isning 

lørdag dm 3. naj 

Vi AaCer standeren C. I700 

S S f  e r  v a r t  v e d  e n  ø C  e C C e r  v a n d  

tiC de {rennødte 

nedCenner 

Vi spiser W.t8°° 

Menu: 

Kendes først når den nye restauratør tiC-

tråder 

Pristy./fiOr 

ØitWattar føøas på føntør at senest dan 

ø29\ apriØ $0 /9— 20 på føntør at 

Mnstøføn Mivar udført af Angus RøtWø 

Da s pi00ar fra #0. /8 - ? 

Øø dar må dansås 

t 

Pinsemorgen 
Søndag den 11. maj 

Vi mødes traditionen tro ved 
klubhusets terrasse kl. b 
til hornmusiK^iynctstyKker 
og en lille en. * 

Husk selv at tage 
kaffe og det gode 
humør med. 

[Lotterier med fine præmier. 



Sejl noget andet 
Invitiation til årlig pinseweekend for østersøkredsens ungdomsmedlemmer og andre. 

Weekenden den 9-10-11/5 i sundby sejlforening 
det maritime ungdomshus 

Pinsen faldertidligt i år, men det 
skal ikke forhindre os i at afholde 
vores årlige pinsearrangement, 
så igen i år vil 

Lynetten 
& 

Sundby Sejlforening 
gerne indbyde andre klubber fra 
Østersøkredsen, til en forrygende 
weekend med hovedvægt på det 
sociale samvær, med andre unge 
sejlere, samt ikke mindst med 
mulighed for at prøve at sejle 
andre bådtyper. 
Dansk sejlunion har i år ydet til
skud til arrangementet, samt 
stillet deres trailer til rådighed, 
med en masse grej til sjov og 
ballade. For tilskuddet vil vi for
søge, at få flere forskellige jolle 
og bådtyper på vandet,vi håber at vi i år sætter rekord i tilmelding og jolle og bådtyper. 

Weekenden starter Fredag aften 9-5 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 skipper-
møde, 
Afslutningen er søndag kl. 16 hvor oprydningen foregår. 

Prisen for arrangementet er som sidste år 160 kr. pr. person. 
Denne pris indeholder morgenmad og frokost lørdag og søndag, samt aftensmad lørdag aften. 
For de nærmeste klubber forventes det at der medbringes, følgebåde, forskellige joller eller kølbåde og 
instruktører og eller voksne til hjælp og opsyn af de unge. 

Alle skal medbringe luftmadras, sovepose, redningsvest, sejletøj og grej til personlig hygiej
ne. Udover dette skal alle som ankommer fredag selv medbringe mad og drikke til fredag af
ten, med mindre andet aftales med undertegnede. 

Pinsemorgen er SSF igen vært ved vores klubhus for morgenmad til pinsesolen og morgensang i fælles
skab med klubbens medlemmer ved klubbens stander. 

Tilmelding kan ske hos 
Lena og Søren Lynetten romkuole@dbmail.dk 
eller Tonny Pedersen på wain.fam@mail.dk 
eller 26702261 senest lørdag 2-5-2007 

Forældre til sejlerne er særdeles velkomne til at kigge forbi medbringende kage til weekenden, så kom 
og nyd det sammen med os. 

Sejlerhilsner 
Lynetten & Sundby Sejlforenings ungdomsafdelinger. 
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Referat af 

Generalforsamling 
søndag den 30. marts 2008 

Formand Ib Petersen bød velkom
men til de mange medlemmer, der 
var mødt frem til forårets 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 bestående af (119) 
Michael Ronild, (50) Ole Jensen og 
(801) John Jacobsen blev etableret. 
Dirigenten opfordrede medlemmer, 
der ønskede ordet fra talerstolen, at 
oplyse navn og medlemsnummer. 
Oplæste dagsordenen og oplyste, at 
referat af alle bestyrelsesmøder var 
blevet trykt i Bladet, og indgik der
med som en del af beretningen. 

Punkt 2. Protokol og Beretning: 
Formandens del af beretningen med 
mindeord over afdøde medlemmer 
og lykønskninger til efterårets jubi
larer kan læses side 13. 
Her findes endvidere, det afsnit af 
beretningen, der vedrører Ung
domsafdelingen, aflagt af dens le
der, Tonny Pedersen. 
Formanden takkede Tonny for det 
store arbejde og de gode resultater, 
han aflagde beretning for, og gik 
selv videre med sidste del af egen 
beretning. 
Først på talerstolen herefter var 
"Søren" (206) Aksel Sørensen: men
te ikke, at have hørt ret meget om 
køkkenet. Vi har kun hørt, at det 
skal koste noget mere, ikke andet. 
Spurgte om det kunne være rigtigt. 
Bad derfor om en uddybning. Øn
skede desuden at vide, om der var 
ansat ny forpagter? 
Dirigenten mindede om, at der se
nere under pkt. 6 ville blive lejlig
hed til at drøfte forhold vedr. for
pagtningen, hvorfor det blev hen

stillet, at vente med evt. debat om 
emnet hertil. Men afklarende 
spørgsmål var selvfølgelig velkom
ne nu. 
Formanden korrigerede den opfat
telse, at der fremover skulle betales 
mere. Tværtimod, de nævnte ca. 
150.000 kr. er penge sejlforeningen 
får ind med den ny forpagtnings
kontrakt. 
Mht. køkkengulvet, så blev det god
kendt af JobLiv for ca. 14 dage si
den. "Søren" kunne ikke forstå, at 
det var penge SSF ville få, vi har jo 
ikke hørt noget om, at der er under
skrevet en kontrakt. Mente mere 
generelt, at bestyrelsen havde begå
et så mange brølere på det seneste, 
at han personligt ikke ville stemme 
for formandens beretning. 
Dirigenten opfordrede til, at undla
de mishagsytringer. Formanden 
supplerede hertil, der er modtaget 
17 ansøgninger, og mandag d. 31/3 
vil konsulenterne redegøre for den 
foretagne sortering, der har resulte
ret i at 6-7 ansøgninger er udvalgt til 
gennemgang. Der ventes på mødet 
udpeget 2 ansøgere til personligt 
interview, så der er (af flere grunde) 
endnu ikke underskrevet nogen 
kontrakt. 
(420) Leif Henriksen tog tråden op 
om køkkenet, og kaldte det usandt, 
at gulvet var godkendt, det var kun 
delvis godkendt. Noget af det er 
godkendt, efter at der foretaget flyt
ning af inventar, så køkkenet er 
ubrugeligt. Det er ikke godkendt af 
Levnedsmiddelkontrollen, så det 
kan endnu ikke tages i brug. Gulvet 
har stadig en skævhed op til 3,9 %. 
Så både formand og bestyrelse er 
bekendt med, at gulvet ikke er god
kendt. Når spørgsmålet senere be
handles under Pkt. 6, vil det blive 
oplyst, hvad det vil koste at reparere 
gulvet. Tidsfaktoren, sat i forhold til 
de udgifter, der har været med at 

flytte rundt på køkkenvask, elinstal
lationer og de fjernede borde inde
bærer, at personalet ikke har mulig
hed for at bruge køkkenet, og levere 
den mad medlemmerne ønsker. 
Formanden replicerede, at JobLiv 
Danmark, der er autoriseret af Ar
bejdstilsynet til at besigtige og god
kende, faktisk har godkendt køkke
net, men som noget nyt viser det 
sig, at Levnedsmiddelkontrollen 
måske også skal se på et køkken 
uden levnedsmidler, og det vil da 
ske hurtigst muligt. 
Bestyrelsesmedlem (Al 24) Kent W 
Nielsen, medbragte rapporten fra 
JobLiv, og påpegede, at køkkenet 
ikke éntydigt var godkendt. Der var 
forhold bla. gangarealers fald, som 
ikke var undersøgt. Desuden var 
der 'faste arbejdspladser', der ikke 
længere måtte være 'faste'. Dvs. 
hvis man laver tilstrækkelig mange 
restriktioner på køkkenet, så kan 
man godt få det godkendt, men så 
kan det bare ikke bruges som køk
ken mere. Derfor er det noget vrøvl, 
når formanden siger at køkkenet er 
godkendt. 
Formanden fandt dette synspunkt 
'en strid om kejserens skæg, der er 
sket det, at nogle køkkenmaskiner 
med faste arbejdspladser stod rigtig 
dårligt og derfor er de blevet flyttet 
og herefter har JobLiv godkendt 
opstillingen. (420) Leif Henriksen 
fandt det stadig ikke rigtigt, det er 
stadigvæk forkert, køkkenet er kun 
delvis godkendt. Man har flyttet 
rundt og fjernet nogle borde, så de 
nu mangler til anretning, i stedet er 
indkøbt et lille rullebord. Det vil 
derfor tage meget lang tid at få leve
ret mad fra køkkenet. Var sikker på, 
at en ny forpagter heller ikke ville 
kunne bruge køkkenet i nuværende 
udformning. Undrede sig dertil 
over, at det var multikunstneren 
Kim Jensen (pladsmand), der havde 
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været eksperten på alt vedr. el og 
VVS mv., og det var også ham, der 
havde været eksperten på indret
ning af køkkenet, han havde rekvi
reret JobLiv og han havde oplyst 
JobLiv om arbejdsgangene i køkke
net. Hvor har han al den viden fra. 
Formanden oplyste en passant, at 
JobLiv netop havde skiftet navn til: 
ALECTIA People A/S, og læste her
efter op af den modtagne rapport: 

Vurdering af køkken. 
Den nuværende indretning af køkkenet 
efterlever Arbejdstilsynets regler med 
henblik på, at gulvet ikke falder mere 
end 1 cm. pr. meter ved de faste ar
bejdspladser. Bordet til venstre for dø
ren til kølerum må dog ikke benyttes 
som arbejdsplads, men kan alene benyt
tes til afsætning. Det skyldes, at gulvet 
her har en større hældning end 1 cm. 
pr. meter. SSF gav udtryk for, at man 
ville være positiv over for mindre æn
dringer i køkkenindretningen, der kan 
forbedre arbejdsgangene i køkkenet. SSF 
er ved at indkøbe ergomåtter, der kan 
nedsætte belastningen på fødder og ben 
ved stående arbejde på hårde gulve. SSF 
vil indkøbe et rullebord, der kan benyt
tes til afsætning i forbindelse med arbej
de i køkkenet, og derfor kan forbedre 
arbejdsgangene. 

(276) Ole Juul var ikke så interesse
ret i gulvet, men undrede sig over, 
hvad det er, der skal ske, når man 
kan udforme en ny kontrakt, der 
øger forpagtningsafgiften med 
150.000 om året. Kan det være fordi, 
der etableres et Catering-køkken 
med mad ud af huset, så medlem
merne får en dårligere betjening. 
Troede ikke, det var muligt at tjene 
flere penge end hidtil. Ønskede svar 
på, om kontrakten giver mulighed 
for at levere mad-ud-af-huset, så der 
reelt etableres et firma i foreningen. 
Mente det var i strid med vedtæg
terne. 
Uden at afsløre hvad der mentes 
hermed, blev det påstået, at der alle
rede eksisterede ét (ulovligt) firma 
på havnen. 
Formanden oplyste til det først
nævnte, at det oplæg til kontrakt, 
der var udarbejdet, specificerede, at 
der dagligt skulle tilbydes en fro

kostanretning og en 'Dagens ret' til 
medlemspriser, der skal godkendes 
af bestyrelsen. Nuværende priser på 
drikkevarer fortsætter, og de skal 
ligeledes godkendes. Forpagteren 
kan så vælge, om der skal vises 
medlemskort, eller sælges til ikke-
medlemmer til samme priser. Mht. 
kommende forpagtningsafgift, var 
en indkaldt vurderingsmand, kom
met til beløbet 270.000, og samme 
beløb var konsulenterne Asnæs & 
Vangstrup advice kommet til ud fra 
en vurdering af markedsprisen. 
Begge de sidstnævnte havde lang 
erfaring og indsigt inden for restau
rationsbranchen med tilhørende 
kontraktforhold. 
(420) Leif Henriksen var ikke for
bavset over den vurdering konsu
lenterne anlagde, med dyre million
lejligheder som genboer, ville der 
sikkert være kø hernede. Noget an
det ville nok være priserne. Drog 
herefter sammenligning med en 
lang række priser og eksempler på 
forhold, der nu gælder i Lynetten, 
efter at der her er kommet ny for
pagter. 
Dirigenten mindede om, at diskussi
onen her skulle gå på, hvad besty
relsen har sagt og gjort, så de netop 
oplyste priser og forhold vedr. Ly
netten, slet ikke hørte hjemme her. 
Forsamlingen er i gang med at af
klare, hvad bestyrelsen har foretaget 
sig. 
Ole Juul gentog sit spørgsmål, står 
der noget om Catering og mad-ud-
af-huset i den ny kontrakt? 
Næstformand (803) Tonny Pedersen 
besvarede dette, der står rigtig man
ge ting i det ny kontraktoplæg. Først 
og fremmest, at SSF's medlemmer 
skal tilgodeses. Der står også, at der 
kan laves mad-ud-af-huset. Aftalen 
skal jo ikke kun være en (god) for
retning for SSF, men også for en ny 
forpagter. Intet har forhindret nu
værende forpagter heri. Det nedsat
te forpagtningskontraktudvalg har 
analyseret situationen, for at skabe 
grundlag for den fremtidige for
pagtningsafgift, og med assistance 
fra kassereren fået oplyst regnskabs
tallene i perioden 2001 - 2006. For
målet hermed var for at sikre en 
balance, så medlemmerne ikke 

fremover kom til bidrage til drift af 
restauranten gennem kontingentet. 
Over de nævnte 7 år, har udgifterne 
til køkken og restaurant gennem
snitligt været ca. 225.000 årligt, me
dens indtægterne til sammenligning 
har været ca. 125.000. I 2007 har det 
herudover kostet yderligere ca. 
600.000 at sætte køkken og restau
rant i stand. Over 7 år har køkken 
og restauration således kostet med
lemmerne ca. 900.000 eksl. renove
ring. Derfor blev målsætningen om 
balance i driften formuleret. Som 
den første fik nuværende forpagter 
tilbudt en ny kontrakt, med en afgift 
på kr. 220.000, svarende til de reelle 
udgifter. Det skete inden udvalget 
besluttede at sende forpagtningen i 
udbud. Nuværende forpagter fik 
således et yderst fordelagtigt tilbud. 
Køkken og restaurant er et vigtigt 
element i klubben, men det er ikke 
rimeligt, at medlemmerne over kon
tingentet skal bidrage, når vi hver 
især spiser hernede. Dirigenten min
dede endnu engang om at vi be
handlede formandens beretning. 
Der kommer senere et pkt. om for
pagtningen. 
Bestyrelsesmedlem (686) Hanne 
Rosa Nielsen undrede sig meget 
over, at beretningen ikke med ét ord 
behandlede det køkkengulv, som 
bestyrelsen havde været så optaget 
af, og som havde resulteret i både 
stridigheder og dårlig ånd. 
Næstformanden bekræftede, at der 
havde været mange genvordigheder 
omkring det gulv, men oplyste sam
tidig, at flertallet af bestyrelsen hav
de været indstillet på at klare opga
ven billigst muligt for medlemmer
ne. Derfor har JobLiv været indkaldt 
igen og igen, for at finde løsninger, 
så det ikke blev nødvendigt (igen) at 
hugge gulvet op på et tidspunkt, 
hvor køkkenet gerne skulle have 
fungeret. Det er korrekt, at det har 
medført en ubehagelig stemning i 
bestyrelsen, men fandt det ikke ti
den at starte mudderkastningen nu. 
Dirigenten var enig, ingen mudder
kastning, her drejer det sig alene om 
en afklaring af hvorledes, der er 
ageret. 
(420) Leif Henriksen ønskede at på
pege, at det ikke var forpagterens 
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skyld at køkkenet måtte repareres 
for 600.000. Årsagen hertil skal fin
des i manglende kvalitet i det arbej
de, der blev udført i 2006. Mindede 
desuden om, at der ud over den 
nævnte forpagtningsafgift skulle 
betales 1 % af brutto-omsætningen af 
den første million og 2% af resten. 
Det betyder, at hvis omsætningen 
blev 5 mio. kr, skulle der betales 
yderligere 90.000 (fra 2009). 
Formanden replicerede hertil, at 
nuværende forpagter konsekvent 
har nægtet at oplyse omsætningstal 
eller udlevere sine regnskaber. Der
for måtte der blive tale om et skøn, 
foretaget af sekretæren under uda-
bejdelse af den tilbudte kontrakt. 
(1054) Michael Fraenkel udtrykte 
undren over Hanne's indlæg, hvor 
der blev udtrykt stor opposition. 
Læser man referater fra bestyrelses
møderne, er der kun én, der oppo
nerer imod bestyrelsens konklusion 
og det er Kent. Hvordan kan du så 
her gå imod din egen bestyrelse? 
(324) Kent W Nielsen replicerede 
hertil, at der godt nok står, at det 
kun er mig, der er imod, men det 
passer ikke, det er lodret løgn. Du 
ved også godt, at der er 3-4 i besty
relsen, der er imod, så det er noget 
vrøvl, det der står, og var jeg jo ikke 
100% imod. Her afbrød dirigenten 
og henviste den videre diskussion 
til behandling under pkt. 6. 
Næstformanden ønskede dog at få 
anført, at det på intet tidspunkt er 
nævnt, at det var forpagterens 
skyld, at køkkenet måtte repareres 
for ca. 600.000. Eneste udsagn har 
været, at køkken og restaurant øko
nomisk skulle hvile i sig selv. Der 
havde været tale om manglende 
vedligeholdelse fra foreningens side 
gennem flere år. 
(432) Johnny Hedegaard ønskede at 
vide, om bestyrelsen havde overve
jet om der overhovedet skulle være 
en forpagter/restaurant. Med de 
ønsker, der er om åbenhed til områ
det for almenheden, må det forven
tes, at der vil ske en meget stor til
strømning udefra. Man kunne der
for overveje at nedlægge restauran
ten og gøre klubhuset brugerstyret, 
med adgang alene for medlemmer 
og gæster i havnen. 

Dette besvarede formanden benæg
tende og dirigenten fandt tiden inde 
til at afslutte debatten om forman
dens beretning. 
"Søren" (206) Aksel Sørensen ønske
de, at det skete ved skriftlig afstem
ning. Dirigenten fandt det ikke på
krævet at stemme om beretningen, 
men i SSF var der tradition herfor. 
(179) Jens Green Jensen tog ordet for 
at standse debatten her, men fortsat
te med at oplyse, at der selvfølgelig 
skal stemmes om formandens beret
ning. Det er jo her, man kan vælte 
en bestyrelse, hvis det er det, man 
vil. Lad os derfor stemme nu, og 
komme videre til næste punkt. 
(796) Hans Guldager var enig med 
Jens Green i at slutte debatten her, 
men ønskede at det sker på en seri
øs og værdig måde. Når der fra for
samlingen er ønsket skriftlig afstem
ning, kan dirigenten ikke overhøre 
dette. Støttede ønsket om skriftlig 
afstemning for at forsamlingen kun
ne føle sig trygge ved forløbet, og 
stemme som man fandt rigtigst. 
(341) Tom Benda foreslog en afstem
ning ved håndsoprækning om man 
ønskede en skriftlig afstemning, 
men dirigenten afviste dette. Gene
ralforsamlingen blev herefter su
spenderet, medens afstemningen 
fandt sted. 
Resultat af afstemningen, beretnin
gen blev godkendt af 146, forkastet 
af 33,4 var blanke og 1 ugyldig. 

Punkt 3. Regnskab: 
Sejlforeningens regnskab for 2007 
var trykt i Bladets nr. 3 Marts. Kas
sereren (687) Jørgen Rindal rede
gjorde kort for resultatet, og stillede 
selv det spørgsmål, hvorfor blev der 
opkrævet et ekstrakontingent på kr. 
300, når årets resultat ender i plus 
167.000. Men formanden har allere
de besvaret sagen, idet han oplyste, 
at en del af det planlagte arbejde 
med el på havnen, var blevet ud
skudt, for at fordele udgiften over 
yderligere et budgetår, og så har 
foreningen haft større indtægter end 
budgetteret. Oplyste desuden, at der 
i budgetsammenligningens tabel for 
realiseret i 2007 (Bladets side 7), des
værre havde indsneget sig en lille 
fejl, idet der mangler ca. kr. 5.000 

(renteindtægter), og dermed bliver 
årets resultat tilsvarende forkert. 
Beklagede meget, men de korrekte 
tal fremgår af siderne 9-11. Regnska
bet blev godkendt ved håndsopræk
ning. 

Punkt 4. Valg: 
Af indkaldelsen fremgår det, hvem 
der er på valg. Den første på valg 
var sekretæren. Accepterede gen
valg, og (A1050) J. Thomas Jensen 
blev valgt. 
(A146) Skolechef Ulla Helium øn
skede ikke genvalg, men havde som 
sin afløser fundet (A944) Jan Laurid
sen. Formanden anbefalede valget. 
Denne indvalgt. 
(A122) Kim P Andersen modtog 
genvalg som motorbåds- og sikker
hedsrepræsentant. 
Til havneudvalget blev (A321) Leif 
Brydenfelt genvalgt. 
Som festudvalgsformand blev 
(A686) Hanne Rosa Nielsen gen
valgt. 
Suppleant til bestyrelsen (A932) 
Bjarne A. Larsen genvalgtes ligele
des. 
Også redaktøren (A891) Poul Chri
stensen blev genvalgt 
og som måler blev (A651) Karl Tho
rup genvalgt. 
Til posten som revisor var i indkal
delsen anført, at Brian Frisendahl 
var på valg, men den anden revisor 
(A1045) Bjarne Kallesøe havde slået 
tilbage i referaterne, og kunne doku
mentere at, i lige år var han på valg, 
medens Brian var blevet valgt i uli
ge år. Dette accepteredes, og Bjarne 
blev herefter genvalgt. Revisorsup
pleant (A341) Tom Benda blev lige
ledes genvalgt. 

Punkt 5. Lovændringsforslag: 
Der var ingen forslag til behandling. 

Punkt 6. Andre forslag: 
Der var modtaget 1 forslag, som 
med motivering og bestyrelsens 
kommentar var trykt i Bladets nr. 3, 
side 8. Dirigenten læste op af bladet, 
og påpegede, at forslaget udeluk
kende går på, om der skal forhand
les igen, og dermed ikke om gulvet 
er skævt eller ikke skævt, om besty
relsen har handlet korrekt eller ikke 
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korrekt, men alene om det forhold, 
om der er foregået en forhandling, 
og der evt. skal ske genforhandling. 
Skulle der være ønske om at drøfte 
andre ting, henvises det til pkt. Evt. 
Gav herefter ordet til forslagsstille
ren (A420) Leif Henriksen, der oply
ste, at igangværende kontrakt blev 
opsagt d. 30. oktober til afslutning 
d. 30. april, og det er rigtigt, at for
pagteren fik tilbudt en ny kontrakt. 
Men den var ikke til forhandling. 
Det fremgår af følgebrevet, hvori 
der står, citat: 

Alle henvendelser omkring evt. uddy
bende forklaring bedes formuleret skrift
ligt, og du vil hutigst muligt få skriftli
ge svar herpå. 

Det er indebærer ikke en forhand
ling efter min mening. Det der kan 
forhandles, er enkeltsager som beta
lingen på kr. 13.000 årligt for rengø
ring af de ikke forpagtede områder 
(udvendige toiletter, vagtstue, be
styrelseslokale samt Skipperstue), 
ikke just nogen formidabel sum, 
samt en afståelsessum for at afgive 
Skipperstuen pr. 01.01 i stedet for 
pr. 30.04.2008. Tilbød at interessere
de kunne læse følgebrevet. 
Formanden replicerede, det er en 
gylden regel, at man hører begge 
parter i en sag som denne. 
Forslaget viser, at Leif er blevet mis
informeret. D. 30. november fik nu
værende forpagter, som den eneste 
tilbudt en ny kontrakt, og den skulle 
tiltrædes inden 31. dec. 07. Der var 
et følgebrev med kontrakten, og 
formanden oplæste 2 afsnit herfra, 
hvoraf det ene er angivet med kursiv 
herover. Næste afsnit: 
Kan enkelte af ovennævnte åbne punk
ter afklares inden fristens udløb, er du 
velkommen til at aftale møde herom med 
formanden. De åbne punkter kan dog 
også afklares senere, når mulighed her
for skønnes at være til stede. 
Sekretærens tilføjelse, da der også 
senere henvises til dette følgebrev, 
indsættes det her i referatet, så alle 
kan læse og følge med: 

Vedlagt følger 2 eksemplarer af Ny For
pagtningskontrakt, underskrevet af for
manden. 

Kontrakten har været forelagt bestyrel
sen d. 28. november og med enkelte ret
telser vedtaget som Foreningens tilbud 
til dig som Forpagter - i overensstem
melse med det tilsagn, der blev givet i 
opsigelse af 30. oktober 2007. 

Som det fremgår af kontrakten, vil der 
være en række enkeltsager, hvor en 
nærmere forhandling skal fastlægge de 
endelige kontrakt-vilkår. Det gælder: 
den på side 1, Afsnit 2. 3. punktum 
nævnte afståelsessum, idet Foreningen 
ønsker rådighed over det (fremtidigt) 
ikke-forpagtede område pr. 1. januar 
2008. 

den side 3 nævnte mulighed for at for
dele udgiften til varme efter fremlagt 
regnskab, baseret på størrelsen af antal 
m2 for det forpagtede/ikke-forpagtede 
størrelsen af det på side 3 nævnte beløb 
på kr. 13.000 til rengøring af det ikke-
forpagtede, at de på side 5 nævnte 
(fremtidige) regler for benyttelse af 
Skipperstuen, kunne udformes som et 
tillæg til kontrakten. Det vil blive fores
lået, at drift af den nævnte automat 
overtages af Forpagteren, mod et hono
rar, der baseres på særskilt regnskab for 
dens salg og drift 
det på side 5, nederst nævnte koncept 
til udvikling af omsætningen, ved på 
dage og/eller tidspunkter på dage, hvor 
beskedent fremmøde af medlemmer kun
ne tillade dette 
det på side 6 nævnte beløb på kr. 200,-
pr. påbegyndt time til dækning af tilste
deværelse af en repræsentant for For
pagteren 

Som tidligere oplyst har du frist til d. 
31.12.2007 til at tiltræde som Forpagter 
ved at underskrive det ene eksemplar af 
kontrakten og returnere det til forman
den. 

Alle henvendelser omkring evt. uddy
bende forklaring bedes formuleret skrift-
ligt, og du vil hurtigst muligt få skriftli
ge svar herpå. 

Kan enkelte af ovennævnte åbne punk
ter afklares inden fristens udløb, er du 
velkommen til at aftale møde herom med 
formanden. De åbne punkter kan dog 
også afklares senere, når mulighed her
for skønnes at være til stede. 
Mvh, pbv, sekretæren 

De punkter hvorom, der tilbydes 
forhandling fremgår af ovenstående 
indrammede brev. 
Formanden fortsatte, der var altså 
afsat en måned til forhandling, men 
hverken formand eller forpagtnings-
kontrakt-udvalget fik nogen hen
vendelse, før jeg fik brev fra forpag
terens advokat, dateret d. 21. de
cember, med følgende ordlyd 
(uddrag): 

Jeg kan endvidere oplyse, at min klient, 
som overfor Dem tidligere meddelt, ikke 
kan tiltræde vilkårene i udkast til ny 
forpagtningsaftale af 29. november 
2007. 

Baggrunden herfor er blandt andet, at 
kontrakten ikke økonomisk hænger sam
men, ligesom min klient ikke er indstil
let på at acceptere, at der etableres kon
kurrerende virksomheder. 

Min klient er som konsekvens heraf, 
samt Deres opsigelse af den oprindelige 
forpagtningsaftale nødsaget til at flytte 
den 30. april 2008 

Det har ikke været muligt at få 
klarhed over, hvad der menes med 
'konkurrerende virksomheder'. 
For der har ikke været ført forhand
linger. Men det skyldes alene, at 
forpagteren ikke har ønsket en 
forhandling. Der var tid nok, en hel 
måned, men intet skete. 

Dirigenten ønskede at høre, om der 
var andre fra bestyrelsen, der ville 
bidrage med kommentarer, da det 
ikke var tilfældet fik (A553) Lewis 
Zachhariassen ordet, ønskede at 
fremsætte et ændringsforslag til det 
fremsatte forslag, med følgende ord
lyd: 

Ændringsforslag: 
Afvisning af forslag vedr. §17 til be

handling under Pkt. 6. 

Motivering: 
Det fremsatte forslag er der i henhold til 
'Love og reglementer for Sundby Sejlfo
rening ' ingen hjemmel til fsva fremsæt
telse og behandling på foreningens ge
neralforsamling. 
Med respekt for ytringsfrihed og en 
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åben debat på foreningens generalfor
samling, så er det fremsatte forslag ne
top undtagelsen der bekræfter 
reglen. 

F o r d i  §  1 7  s o m  f o r e n i n g e n s  
'erhvervsparagraf vedrører: Forret
ningsdrivendes aftalekontrakter, pris-
og lønpolitik, foreningens ansættelser 
og jobbeskrivelser etc. etc. Alt med ind
hold af erhvervsmæssig fortrolighed, 
hvis mandat alene er bemyndiget 
bestyrelsen. 

Jeg skal derfor advare imod forsøg på at 
omgøre praksis vedr. §17, som dagsor
denspunkt til behandling i dette forum. 
Som forsøg herpå, skal jeg anbefale ge
neralforsamlingen, at forkaste forsla
get. 

Dirigenten: 
Det forslag, Leif har stillet, handler 
om, at bestyrelsen skal optage 
forhandling med nuværende for
pagter. Forslaget fra Lewis er ikke et 
ændringsforslag hertil som anført, 
det er et nyt forslag om at afvise 
Leif's forslag, men det kan man jo 
gøre, når der stemmes. Forslag til 
behandling under Pkt. 6 skal ind
sendes senest 28 dage før general
forsamlingen. Det er derfor ikke 
muligt at behandle Lewis' forslag 
her. 
(420) Leif Henriksen var godt klar 
over, at sagen var meget følelsesla
det. Det klubhus vi har nu går tilba
ge til tiden med Chistine i begyndel
sen af 60'erne, og det har nuværen
de forpagter videreført ved samlet 
at have være her i 31 år. Det havde 
derfor været på sin plads, om besty
relsen fra begyndelsen havde spurgt 
forpagteren, om denne var interes
seret i at indgå en aftale. Det er ikke 
sket. Og formanden henviser til til
bud om forhandling. Men hvad har 
der været at forhandle om? Beløbet 
på kr. 13.000 og tidspunktet for afgi
velse af Skipperstuen. 
Dirigenten præciserede, at det frem
satte forslag alene handler om 
forhandling, ikke om betingelser for 
eller indhold af en forhandling. 
Hvis man ønsker at drøfte betingel
ser og indhold, henvises det til 
drøftelse under eventuelt. 

Næstformand (A803) Tonny Peder
sen gentager, at der i kontraktud
kastet, som iøvrigt er fortroligt, fin
des en række punkter, der kan 
forhandles, men det har på intet 
tidspunkt fra bestyrelsens side 
været tanken, at forpagtningsafgif
ten var til forhandling. Det er tidli
gere forklaret hvorfor, nemlig besty
relsens ønske om, at køkken og res
tauration blev udgiftsneutralt for 
foreningens medlemmer, så der alt
så kom balance mellem udgifter og 
indtægter. Men andre punkter har 
selvfølgelig kunnet forhandles. 
(550) Lewis Zacchariassen beklage
de, at han havde fået afleveret et 
forkert stykke papir, bad om at få 
det retur, og afleverede i stedet en 
udgave, der som overskrift hedder: 

Afvisning af forslag vedr. §17, til 
behandling under punkt 6. 

Det er altså hverken et ændrings
forslag eller et forslag, men blot en 
opfordring til at afvise det fremsatte 
forslag, med henvisning til § 17. 
Hertil svarede dirigenten, at motive
ringen indeholder med sin henvis
ning til § 17 noget ganske andet end 
det fremsatte forslag, der stadig kun 
opfordrer til forhandling. At 
opfordre til forhandling er ikke i 
modstrid med ordlyden af § 17. Der
for kan Lewis' (nye) tekst kun opfat
tes som et selvstændigt forslag, og 
må som følge heraf, stilles en anden 
gang. 
(A686) Hanne Rosa Nielsen oplyste 
til almindelig orientering, i de indle
dende drøftelser, kort efter det var 
besluttet, at Skipperstuen skulle 
udtages af forpagtningen, blev for
pagteren rent faktisk spurgt herom, 
men der kom aldrig noget 'på bor
det' om, hvad bestyrelsen ville tilby
de feks i nedsat forpagtningsafgift 
og i tilskud til varme og el. Derfor 
var forpagteren ikke interesseret i at 
Skipperstuen blev taget ud af for
pagtningen, da det ville betyde en 
nedgang i omsætningen. 
(A1091) Niels-Jørgen Skydsgaard 
bad om forsamlingens opmærksom
hed, selv om han og hustru kun 
havde været medlem af SSF i 5 år. 
Med adresse over for havnen, kom 

de ofte i klubhuset. Udtrykte meget 
stor tilfredshed med den venlighed, 
man møder fra alle sider i denne 
sejlforening, til forskel fra så mange 
andre klubber (tidligere endog sta
vet med C, for fint skulle det være). 
Det er ikke mange klubber, der som 
SSF har en formand, der kunne hol
de den tale, han holdt ved jubilæet, 
om den grimme ælling, der viste sig 
at være den smukkeste svane. 
Berømmede herefter såvel udsigt 
som betjening og mad, når man 
besøgte restauranten. Konklusion, 
det fremsatte forslag anbefales til 
vedtagelse, også fordi ophør af 
nuværende forpagter måtte frygtes 
at resultere i meget ændrede 
forhold. Dirigenten gentog, at de
batten hverken handler om udsigt, 
betjening eller mad, men alene om 
forhandling/ genforhandling. 
(A420) Leif Henriksen orienterede 
om, at der stod en række medlem
mer bag det af ham fremsatte fors
lag. Havde en liste med mange 
medlemmers underskrifter til støtte 
for forpagteren og til indkaldelse af 
en ekstraordinær generalforsamling, 
som en mulighed. Til formanden, 
jeg ved ikke om jeg føler mig vild
ledt. Havde en samling på ca. 100 
sider med mails fra formand, besty
relsesmedlemmer og andre med
lemmer om sagen. Interesserede er 
velkomne til at læse mappen. 
Næstformand Tonny, fandt det var 
ubehagelige påstande, der blev luf
tet. Hvordan kan man tro, at jeg 
som medlem af bestyrelsen har an
det end reelle hensigter for klubbens 
medlemmer, som valgt til at 
repræsentere medlemmerne, og 
kunne på vegne af flertallet i besty
relsen oplyse, at der kun har været 
handlet til gavn for klubben, og 
selvfølgelig ikke til fordel for en 
ansat af SSF. 
Det er hvad dette drejer sig om. 
Bestyrelsen har antaget et konsu
lentfirma til at varetage klubbens 
interesser og vel herigennem gjort 
det rigtige, eftersom der nu er 17 
ansøgere, hvoriblandt er nuværende 
forpagter. Havde på den baggrund 
lidt svært ved at forstå, hvad det er 
der foregår, når man siger nej til at 
forhandle en kontrakt med 220.000 i 
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afgift, for derefter at lægge billet ind 
på en kontrakt til 300.000. Personligt 
bliver jeg gal i skralden, når nogen 
kalder mig en løgner, for det er jo 
det, der ligger i forslaget fra Leif. 
Man mistænkeliggør min person for 
at have skjulte hensigter. Har nu 
siddet i 8 år i denne bestyrelse og 
gjort alt for at få klubben til at fun
gere, og så skal man kaldes en 
løgner. Forslaget er kun åben for 
den fortolkning og derfor skal jeg 
opfordre til at forslaget trækkes til
bage. Det kan ikke være ordentlig 
gennemtænkt, men hviler på et stort 
lobby-arbejde, og (selvfølgelig) på 
følelser for hidtidige forpagter, som 
har været et godt bekendskab igen
nem mange år - også for under
tegnede. 
Et modspørgsmål, hvem gavner 
jeres forslag. Jer selv, forpagteren 
eller SSF? 
Skulle det komme så vidt, at forsla
get bliver vedtaget, og dermed 
pålægger bestyrelsen at genoptage 
forhandlinger med forpagteren, ta
ger jeg konsekvensen, for jeg kan 
ikke forestille mig nuværende for
pagter kan fortsætte. Det vil betyde, 
at jeg øjeblikkeligt nedlægger begge 
mine hverv i bestyrelsen, som 
næstformand og som Ungdomsle
der og håber så, der er andre, der vil 
indtræde og udføre godt arbejde for 
klubben og ikke for særinteresser. 
Og til det fortsatte arbejde i besty
relsen disse ord, det er demokratiet 
der bestemmer, husk det. Kan man 
ikke indordne sig, må man tage sit 
gode tøj og gå. Dirigenten læser he
refter op af Følgebrevet, som er ind
sat ovenfor, og konstaterer, at der 
fra bestyrelsen, som flere gange 
anført, har været fremsat tilbud om 
forhandling. 
(A929) Per Østergaard havde lyttet 
til argumenter, og måtte konklude
re, at det var en vanskelig situation 
for både forpagter og bestyrelse. 
Spørgsmålet rejser sig om en medie
ring er mulig, så det var en styrket 
forening, der blev resultatet og helst 
så alle fik noget ud af det. Det har 
fra forpagters side knebet med sa
marbejdsvilje, der er ikke leveret 
indsigt i regnskabet, og det har 
været nødvendigt for at sikre besty

relsens mål med en 0-løsning. For at 
gøre det værdigt for alle parter, blev 
det derfor foreslået, at ordet 'reelle' 
fjernes fra Leifs forslag, så ordlyden 
ændres til: 

Generalforsamlingen pålægger bestyrel
sen at genoptage forhandlinger om for
pagtningskontrakten med forpagteren 
og dennes eventuelle bisiddere. 

Resten af teksten udgår. Det in
debærer, at man mødes og meget 
hurtigt finder ud af, om der kan e-
tableres en særaftale med nuværen
de forpagter, selv om det ikke giver 
nogen økonomisk gevinst i forhold 
til nogle af de andre muligheder, 
der har vist sig. Dirigenten sammen
fattede indlægget som et ændrings
forslag til det fremsatte forslag, hvor 
eneste forskel var, at ordet 'reelle' 
blev fjernet. Bad om at få det skrift-
ligt. 
(Al005) 'Ole' Poul Petersen anbefa
lede ligeledes, at der blev ført nye 
forhandlinger med nuværende for
pagter, for at imødekomme de man
ge medlemmer, der var tilfreds med 
forpagteren. 
Formanden replicerede atter, et af 
bestyrelsen nedsat forpagt
ningskontraktudvalg har siden efte
rårets generalforsamling arbejdet 
med denne sag, der har sågar været 
afholdt ekstra bestyrelsesmøder, så 
der er samlet brugt rigtig megen tid 
og mange kræfter på den. Nuværen
de forpagter har ikke ønsket en dia
log i hele forløbet, og som anført 
hører bestyrelsen først fra forpagte
ren (gennem advokaten) 3 uger ef
ter, at kontraktudkastet blev afleve
ret d. 30. november. Så hvis forsam
lingen siger, at det arbejde ikke er 
gjort godt nok, så er der kun én vej. 
(A784) Søren Steffensen, som rela
tivt nyt medlem undrer sagen mig, 
når jeg hører, at forpagteren rent 
faktisk har fået tilbudt ny kontrakt. 
Ønskede derfor oplyst, hvilke relati
oner forslagsstilleren Leif havde til 
forpagteren. Er du advokat for den
ne eller hvad. Hertil oplyste Leif at 
han blot var medlem, gift med Han
ne (ikke efterfølgende taler). Diri
genten har netop læst op af 
Følgebrevet, men undlod de 6 punk

ter, om hvilke der var tilbudt 
forhandling. Derfor læste Leif dem 
nu op (se ovenfor), og oplyste, at det 
var på baggrund af disse punkter, at 
nuværende forpagter søgte sin egen 
stilling, suppleret med oplysninger i 
annoncen og det udbudsmateriale, 
der blev tilsendt. Fordi der heri står, 
at der indbydes til forhandling. 
Dirigenten mindede endnu engang 
om, at debatten handler om 2 
næsten enslydende forslag der 
opfordrer bestyrelsen til at optage 
forhandling med forpagteren - ikke 
alt muligt andet. 
Næstformanden præciserede endnu 
engang, at der hele vejen i forløbet 
havde været mulighed for, at nuvæ
rende forpagter indledte en 
forhandling. Ikke om forpagtning
safgiften, men om alle de andre ting. 
Og for den kommende forpagter er 
der altså også mulighed for en 
forhandling, som beskrevet i det 
udbudsmateriale, Leif åbenbart har 
læst. 
(A686) Hanne Rosa Nielsen komm
enterede formandens udmelding 
om, at han ville gå af som formand, 
hvis forslaget bliver vedtaget. Han 
har jo opfordret bestyrelsesmedlem
mer til at gå af, hvis forslaget ikke 
bliver vedtaget. Oplyser hertil, at 
det gør vi ikke, vi bliver og fortsæt
ter arbejdet i den demokratiske ånd 
som Tonny efterlyser. Vi siger ikke, 
at nuværende forpagter skal 
fortsætte, men at denne har krav på 
en retfærdig forhandling om sit job. 
Forstår ikke, hvorfor der skal bruges 
så mange penge på JobLiv Danmark 
og alt muligt andet ude i køkkenet. 
Hvorfor har man ikke indhentet et 
tilbud på at få lovliggjort køkken
gulvet med det samme. Alle har 
været enige om, at på et tidspunkt 
skal det gulv lovliggøres. Havde 
ikke overblik over, hvad det allere
de havde kostet med alle 
'krumspringene', men havde til 
gengæld et tilbud fra et murerfirma, 
på en lovliggørelse, det kunne kla
res for kr. 35.000 + moms. 
Dirigenten måtte atter påpege, at 
debatten drejer sig om genforhand
ling eller ej, ikke om der skal bruges 
godt 40.000 på en lovliggørelse. 
Hanne protesterede, da der i forsla
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get indgår krav om en lovliggørel
se så hurtigt som muligt. Dirigen
ten ønskede nu at begrænse debat
ten, efter at (A179) Jens green hav
de fået ordet. Denne mente forsam
lingen nu var ved at blive langhå
rede. Opfordrede Leif til at trække 
sit forslag, da foreningen ville stå 
sig bedst ved det. Man må tænke 
sig den situation, at et ny kontrak
tudvalg heller ikke bliver enig med 
forpagteren. Hvad skal der så ske? 
En ny ekstraordinær generalfor
samling, der nedsætter et nyt ud
valg, hvor Leif render rundt med 
mapper og målebånd og leger poli
timand. Kære Leif, der skal to til en 
forhandling. Den måde du har kørt 
det her på, er ikke en fair måde, at 
gøre tingene på, så du opfordres til 
at trække dit forslag. 
Forpagteren har fået et tilbud fra 
starten, og har sagt nej. At forpag
teren melder sig under de nye fa
ner er ganske ubegribeligt, som 
også Tonny var inde på. Hvor er vi 
henne? Der er ikke sund fornuft i 
det. 
Formanden kommenterede Han
nes indlæg således, for at alle kan 
forstå hendes bemærkning, kan det 
oplyses, at der er kørt en mail
korrespondance mellem mig og 
Kent, om konsekvenserne hvis 
forslaget bliver vedtaget/ikke ved
taget. 
Kent fandt det forkert, at personer
ne bag den ny forpagtning ville gå 
af, hvis man tabte en afstemning. 
Men man skal lige huske, at der 
ligger et V2 års arbejde for kontrak
tudvalget bag, så det er ikke bare 
en afstemning, derfor. Der er 
præsteret en gedigen indsats. At 
forpagteren så ikke har villet 
forhandle med os, har bevirket, at 
arbejdet blev fortsat og forpagtnin
gen bragt i udbud. 
Til slut ønskede formanden endnu 
engang at pointere, at udtrykket 
lovliggørelse' benyttes helt for
kert. Det er vejledninger vi taler 
om. Love vedtages af Folketinget. 
Derfor må den del af det fremsatte 
forslag helt falde væk. 
Næstformand Tonny, der har sid
det i Forpagtningskontrakt
udvalget påpegede, at hele forsla

get er forkert formuleret: forpagte
ren har selv opsagt sin stilling, så 
skal vi ikke bare lade forpagteren 
skride. 
(A540) Ib Johansen var enig med 
Tonny. Havde længe haft det 
dårligt med, at der blev ofret så 
meget på et klubhus, når vi har en 
forpagter. Alt drejer sig om økono
mi, og ikke om køkkengulvet og alt 
muligt andet. Heldigvis får vi nu 
en Skipperstue - og tak for det, det 
ser jeg frem til. Men derfor skal det 
alligevel hænge sammen, så målet 
om balance i klubhusets økonomi 
er rigtig. 
(A1054) Michael Fraenkel gav Ton
ny fuldstændig ret i hans konsek
vente indstilling. Det er flot af ham, 
at sætte sin stilling, som dygtigt 
bestyrelsesmedlem, ind på sagen. 
Fandt at den afstemningen går i-
mod, skulle drage samme konsek
vens. Denne sag blev afgjort på 
forrige generalforsamling, så det er 
en unødig strid, vi er vidne til. 
(A420) Leif Henriksen fik ordet til 
en afslutning, og meddelte, at i 
modsætning til bestyrelsen, så var 
alle hans papirer i sagen tilgænge
lig for interesserede opfordrede til 
sidst til at benytte 'pavevalgs-
metoden', dvs. at mure de indvol-
verede parter inde, og vente på, at 
der kom hvid røg op. 
Dirigenten takkede for alle kom
mentarer og oplyste, at det af 
(A929) Per Østergaard fremsatte 
forslag blev trukket tilbage, så der 
henstår nu kun det oprindelige 
forslag i uændret form. 
Herefter blev generalforsamlingen 
suspenderet, medens den skriftlige 
afstemning fandt sted. 
Resultatet heraf blev: 
For forslaget stemte 34, imod stem
te 143, der var 4 blanke og 2 ugyl
dige. 
Forslaget er dermed forkastet. 

Inden eventuelt bad formanden om 
ordet for en særlig bemærkning. 
Det handlede om den nu fratrådte 
skolechef Ulla Helium, der har va
retaget denne opgave i 6 år. Ulla 
fik blomster af både bestyrelse og 
af sejlerskolens instruktører. Ulla 
har været den flittigste skolechef, 

man kan tænke sig, altid igang, 
altid forberedt. 

} i/ 

Forsamlingen takkede med stående 
klapsalver og et 'Leve Ulla'. 

Punkt 7. Eventuelt: 
Dirigenten påpegede, at under 
punktet evt. kunne intet vedtages, 
men der var fri adgang til at kom
me med kommentarer og henstil
linger. (A342) Mogens Petersen 
oplyste, at han havde haft sin gang 
på havnen siden 1949. Havde der
for oplevet mange ting, havde rig
tig mange gode minder, og var 
glad for sejlforeningen, men ikke 
for den måde bestyrelsen blev be
handlet på. Den præsterer et rigtig 
godt arbejde og de er squ' gode 
nok. 
Herefter fik (A635) Claus Rønnow 
ordet for rigtig at hylde den afgåe
de skolechef. På sejlerskolen mener 
vi, at det er en utrolig flot indsats 
Ulla har leveret, dagligt i tidsrum
met 06:00 - 23:55, dvs på stikkerne 
hele tiden. Glem alt om ferieloven. 
Der er udvist et engagement ud 
over alle grænser, hun er hjælp
som, hun er dejlig og der er altid 
varm kaffe på kanden, det er så 
hyggeligt. Du er en perle, og det 
bliver meget svært at undvære dig. 
Med den bekymring, der har været 
i dag om økonomien i SSF kan jeg 
oplyse at, med de penge Ulla har 
sparet på budgettet, kan der købes 
en ny havn. 
Tak fordi vi har haft dig som skole
chef, og rigtig held og lykke frem
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over. 
(Al032) Allan Ekstrøm oplyste som 
nyt medlem siden 2002, at han boe
de på den anden side af Amager 
Strandvej og havde meldt sig ind i 
SSF samme eftermiddag, slutsedlen 
var skrevet under. En væsentlig år
sag til at vi slog os ned derovre, var 
denne perfekt beliggende sejlfor
ening. Syntes imidlertid, at genboer
ne ind imellem fik lige lovligt meget 
af grovfilen, som væmmelige 
kapitalister. Venligst behandl os 
med lidt større respekt, for der er en 
del, der som mig har meldt sig ind. 
Mht. til det at blive accepteret her
nede, alle ved, at man nord for Lim
fjorden helst skal være bosat i 4 ge
nerationer for at blive accepteret 
som vendelbo. 5 år på Amager er 
derfor ikke nok til at blive accepte
ret som Amagerkaner, men allige
vel. 
(A420) Leif Henriksen ønskede på 
falderebet at takke bestyrelse og 
medlemmer for, at dagens debat 
ikke blev en beskidt affære. Udtryk
te tilfredshed med det klare resultat, 

der er ikke tvivl herom. Udtrykte 
herefter håbet om, at der tages vær
dig afsked med nuværende forpag
ter. 
Også næstformanden udtrykte tak 
for forløbet 
(A791) Else Thuring ønskede på 
seniorernes vegne, at der blev skabt 
klarhed mht. de regler der gælder 
for benyttelse af Fritidshuset, og 
afleverede følgende redegørelse: 

Vi vil gerne vide, hvem der i bestyrelsen 
er ansvarlig for Aktivitetshuset. Det ses 
af sidste bestyrelsesreferat, at bestyrel
sen havde regnet med, at drift af Aktivi
tetshuset skulle hvile i sig selv (hvad 
menes konkret med dette?). 
Det havde vi også regnet med, men det 
kræver, at brugerne kan kommunikere 
med hinanden og med bestyrelsen. Det 
håber vi nu vi kan få op at stå, så snart 
der foreligger nogle helt klare regler for 
hvem, der må/kan benytte Aktivitetshu
set. 
Reglerne må opsættes i huset. 
Der har hidtil været lidt uenighed, om 
ikkemedlemmer, må deltage i festlighe

derne, i forbindelse med feks. rund fød
selsdag. Er der nedfældet nogle regler 
omkring dette. 
Formanden svarede, der kom fak
tisk et klart regelsæt, udarbejdet 
sammen med Michael Ronild, og 
det blev konfirmeret af bestyrelsen, 
efter at der havde været afholdt 
nogle fødselsdage derude, der ikke 
havde relation til SSF. Medlemmer 
af Seniorerne, Røgelauget, Kanon-
lauget, Gule-ærters Venner kan lå
ne/leje Fritidshuset, men ikke rund 
fødselsdag. 
Det pågældende reglement vil sna
rest blive fundet frem. 

Herefter takkede dirigenten for god 
ro og orden og lod formanden få det 
sidste ord. Denne takkede dirigen
ten for komptent ledelse og udbrag
te et Leve SSF. 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 
12:15. 

Søren Bødtker J. Thomas Jensen 
dirigent referent 

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til 
Sundby Havn 
Miljøcenter Roskilde tillader Sundby Sejlklub at klappe 50 m3 sediment fra sejlrenden til Sundby Havn på det neden
for anviste område i Øresund. 

Tilladelsen gives på en række vilkår, 
som SSF har modtaget. 
Sundby Sejlklub har pligt til at sikre 
sig, at rederiet, der udfører klapning og 
uddybningsarbejdet, overholder vilkå
rene. 

Der ikke må sættes ruser eller 
andre fiskeredskaber i området 
fra den 7. maj til den 23. maj 
2008. 
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Formandens beretning 
For årsgener alf or samlingen 2008 

Det er med stor beklagelse jeg må 
meddele, at Sundby Sejlforening 
siden sidste generalforsamling har 
mistet følgende medlemmer, som 
ikke er mere. 

Medlem nr. 231: 
Tommy Nyman afgik ved døden 
den 22. november. Tommy var med
lem i 47 år; han startede hernede 
som junior, og hans sidste båd 
"Knirke" var hans et og alt. Tommy 
stillede altid op til vore stævner, og 
levering af bøffer og stege til Banko 
var Tommys faste job i SSF. 

Medlem nr. 837: 
Henrik Rosendahl Jacobsen. Henrik 
blev medlem i 1976 og han var Gre
the og Preben Vognmands søn. Han 
døde den 28. november i alt for ung 
en alder. Henrik havde enorm viden 
om EDB, og han har opstillet og ser
viceret vort anlæg sammen med vor 
kasserer. Henrik var også vor web-
master for nogle år siden. 

Medlem nr. 167: 
Bernt Norstedt afgik ved døden den 
20. december efter en tragisk trafik
ulykke på vej hjem fra Svømmehal
len i Frankrigsgade. Bernt var med
lem i 56 år, og han sejlede næsten 
dagligt sydpå langs Amager Strand 
i sin elskede blå motorbåd 
"Mudderklirre". 

Medlem nr. 207: 
Mads Hansen døde den 18. februar. 
Mads var medlem i 38 år og han 
havde for en del år tilbage en Saga
båd, og Mads var far til vor tidligere 
Pladsmand Leif. 

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

Æret være deres minde 

I dette forår kan vi fejre 16 medlem
mer, som gennem et langt medlem
skab har opnået at runde et jubilæ
um. 

Vi har syv 25 års jubilarer som er: 

Fremmødte 25 års jubilarer 

Medlem nr. 511: 
Birgitte Akkermann. Birgitte fik 
SSF's hæderstegn sidste år, og hun 
er aktiv på alle fronter hernede lige 
fra kapsejlads til at sørge for folde
ren "Velkommen til SSF". 

Medlem nr. 225: 
Rikke Povlsen. Rikke er kommet 
hernede fra barn og har været juni
or. Rikke købte sin første båd sam
men med Tonni, men nu tar' unger
ne nok hendes tid. 

Medlem nr. 925: 
Pia Kongstein Kukkerig. Misse er 
Tatto-Svends bedre halvdel, og hun 
er altid med til hans "Gummibåds-
Raids" i den svenske skærgård. 

Medlem nr. 1214: 
Grethe Christiansen. 

Medlem nr. 588: 
Anders Rønholt Andersen. Anders 
har været hernede med start i Opti
mist, over Yngling til IF'eren 
"Gimle", som er vinteroplagt i SSF. 

Medlem nr. 642: 
Ole Hansen. Ole har haft en jolle 
hernede og holder tilsyneladende en 
pause med sejleriet. 

Medlem nr.1065: 
Per Henrik Andersen. Per ejer en 
Hobie Cat og en Laser, så han er 
nok mest til ræs med våddragt. 

Vi har otte 40 års jubilarer som er: 
Medlem nr. 1226: 

1 r-j, 7̂  ! 

gYj i • 
Fremmødte 40 års jubilarer 

Tove Nyland Andersen. Tove er en 
af "Jørgens Piger", som underholder 
med harmonikaspil ved festlige lej
ligheder, bl.a. Sankt Hans aften. 

Medlem nr. 55: 
Bent Bødtker. Bent har motorbåden 
"Karina" på Sdr. mole. Bent går til 
hånde i Røgelauget og han slås i 
øjeblikket med en alvorlig sygdom. 

Medlem nr. 788: 
Søren Cronqvist. Søren har haft en 
LM 24 med navnet "Prio", men er 
ikke registreret for noget fartøj for 
tiden. 

Medlem nr. 463: 
Peter Preben Hansen. Sorte Peter 
ejer kutteren "Spar", som vel er den 
smukkeste og mest velholdte træ
båd i SSF, og man går aldrig forgæ
ves til Peter for et godt råd om ma
ling og lakker. 

Medlem nr. 635: 
Claus Rønnow Larsen. For et par år 
siden kunne man hver aften se 
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Claus, med en pibe i munden, sejle 
aftentur med Sagittaen. Nu sejler 
Claus i en Bandholm sammen med 
Karin, og han deler ud af sin store 
erfaring som instruktør på Sejler
skolen. 

Medlem nr. 801: 
John Jacobsen. John er tidligere for
mand for "Havsejlerne" og han har 
for nylig været gennem Europas 
floder og rundt i Middelhavet med 
"Amigo", som vi har kunnet læse i 
bladet. 

Medlem nr. 799: 
Eskild Gråne Lassen. Eskild har den 
lille motorbåd "Soni", som ligger i 
kanalen. 

Medlem nr. 796: 
Hans Guldager. Hans har været for
mand i SSF i 13 år og i 1981 blev han 
Æresmedlem. Hans har også siddet 
i HB i Sejlunionen og han modtog 
efterfølgende DS Guldnål. Hans 
stiftede Rivieraudvalget for 25 år 
siden, så han er på en måde 
"fadder" til Ny Amager Strandpark, 
og vi har fulgt med i hans togt rundt 
på Europas floder. Hans har sågar 
også været SSF's redaktør - har jeg 
fået det hele med? 

Vi har en 60 års jubilar og det er: 

Medlem nr. 63: 
Erik Schultz-
Nielsen. Jeg kan 
huske Erik for 
mange år tilba
ge, hvor han 
søsatte en selv
bygget Folke
båd, og Erik 
kom siden med 

den første glasfiberbåd hernede, 
Fåborg motorbåden "Sørine". Erik 
havde den sorg sidste år at miste sin 
søn Søren, og kort efter forærede 
han Sørens båd "Bulder" til SSF. 

Eksterne forhold af betydning for 
SSF 

Helgoland 
Pælene er banket ned, trædækket er 
på plads og Det Kolde Gys vil selv 

bekoste et omklædningslokale, så 
badeanstalten bliver taget i brug til 
sommer. Det Kolde Gys søger kom
munen og fonde om midler, så de 
resterende planlagte bygninger kan 
blive opført. 

Prøvestenshavnen 
Der sker tilsyneladende intet, og 
den annoncerede start med båd
pladser i år kan umuligt holdes. Vi 
har heller ikke fået henvendelse ef
ter vort tilbud om at deltage i en 
arbejdsgruppe for opstart af en ma
r i t i m  f o r e n i n g  b e n æ v n t  
"Havnegruppen A/S". Vor sekretær 
har tilskrevet direktøren for Kbh. 
Havn for at få et interview om ud
viklingen siden stormødet i SSF sid
ste år, men han har ikke fået tilba
gesvar. Jeg har desværre ikke selv 
haft tid til at gå ind i sagen, men jeg 
kontakter Karl-Gustav i næste må
ned. 

Beretning 
Forhandling om vor lejekontrakt 
ligger nu hos Kbh. Ejendomme, 
hvorfra en jurist og en kontorchef 
efter opfordring deltog i en rundvis
ning i SSF i oktober måned sidste år. 
Siden har jeg sendt et brev bilagt 
vort blad først i december med en 
forsigtig forespørgsel om nyt, samt 
ønske om glædelig Jul og godt Nyt
år. 
Svaret på brevet var, jeg citerer "Vi 
har igen været ude og besigtige om
rådet da vi er ved at lave en indstil
ling om, hvordan man kan åbne op 
for området uden at genere for man
ge. Når denne indstilling er på 
plads, kan vi forhandle kontrakten 
med jer. Vi skal nok holde jer infor
meret undervejs". 
For en måned siden sendte jeg et nyt 
brev bilagt artiklen om SSF i Politi
ken og foreslog et indledende møde 
inden generalforsamlingen i dag. 
For 14 dage siden ringede jeg og 
rykkede, og fik aftalt et møde den 
25. marts. Det var så i tirsdags og 
Jens Green var med til mødet. Kbh. 
Ejendomme var meget positive og 
de skal komme med en indstilling 
om åbenhed til vort område til Øko
nomiforvaltningen. Det fremgik af 
mødet at indstillingen vil blive, at vi 

beholder vort hegn mod, at vi etab
lerer en låge på Sdr. plads ud mod 
Strandparken og en låge bag Det 
Maritime Ungdomshus ud til det 
offentlige område mellem SSF og 
Fiskeriforeningerne. Om lågerne 
placeres som foreslået eller nærmere 
vandet har ingen indflydelse på vor 
lejekontrakt. 

Mødedeltagerne fra Kbh. Ejendom
me var deres jurist og kontorchef, 
og de garanterede, at vi ville få uop
sigelighed på 10 år, når indstillingen 
er godkendt, og lejen er forhandlet 
på plads. Der er aftalt nyt møde i 
slutningen af maj måned, hvor den 
nye lejekontrakt bliver fremlagt, og 
der vil efterfølgende komme et mø
de om lejens størrelse. Kbh. Ejen
domme regner med at kontrakten er 
underskrevet og på plads i juli eller 
august måned, og den vil først gæl
de fra den 31. december 2008, så vi i 
år kan søge fonde om tilskud til en 
pavillon til sejlerskolen. 

Det blev bedyret, at kommunen ikke 
har intentioner eller ønske om at vi 
skal fraflytte området, og vi blev 
gjort opmærksomme på, at hvis vi 
søger længere uopsigelighed, når 
kontrakten er underskrevet, kræver 
det godkendelse af Borgerrepræsen
tationen, og lejen vil blive forhøjet 
tilsvarende. 

Havn og Plads 
Havneudvalget har igen taget fat i 
de medlemmer, som har haft et far
tøj stående på land i årevis. Vi op
fordrer ikke til en motorsavsmas
sakre, som Finn Stålfoss løste pro
blemet med, men vi ønsker en aftale 
om, hvornår fartøjet bliver søsat 
eller solgt. Der arbejdes også på, at 
hvis vinterriggen fylder urimeligt 
meget i forhold til bådens størrelse, 
skal der betales ekstra pladsleje. Det 
samme gælder bådskure som står 
på pladsen i længere tid grundet 
reparation eller lignende. 

Havneudvalget har uddelt ledige 
pladser og opslaget hænger ude i 
mellemgangen sammen med en op
stilling over medlemmer som har 
søgt, men ikke fået plads i år. Der 
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bliver uddelt et antal lånepladser, 
når havneudvalget får oplysning fra 
de fartøjsejere, som ikke får deres 
båd i vandet i år. 

Bollens motor er taget ud for reno
vering, og det viste sig, at årsagen til 
den evindelige rysten var, at sving-
hjulshuset under fart berørte bun
den. Der er indkøbt nyt trykleje med 
fleksibel aksel, så det er muligt at 
hæve motoren. Der er også monte
ret støjdæmpningsmåtter under hele 
dækket; hele fartøjet er gennemgået, 
og der er foretaget mange ændrin
ger og udbedringer. 

Den sidste el-installation på molen i 
kanalen, udfor klubhuset og hen til 
beddingen bliver udført i juli må
ned. Vi har fået et prisoverslag på 
105.000 kr., hvoraf 45.000 kr. er ind
køb af strømudtag med lysarmatur. 
Elektrikerlønnen på 60.000 kr. er 
under forudsætning at, at vor Plads
mand udfører mindst det halve af 
arbejdet, som også omfatter udskift
ning af de tre lygtepæle med luft
ledninger til fire lysmaster å la dem 
på den offentlige sti. 

To defekte hjul på beddingvognen 
blev sendt til et værksted for repara
tion og delvis fornyelse, og vi fik et 
tilbud på 20.000 kr. Kim Pladsmand 
rekvirerede hjulene retur, fordi han 
og Lewis vurderede, at de selv kun
ne klare arbejdet. Vi har fået en 
Pladsmand som nærmest indtjener 
sin egen løn ved at udføre det WS-
arbejde, el-arbejde, motorrenovation 
mv., hvor vi tidligere har benyttet 
fremmed arbejdskraft. 

Havnesjakket har fornyet hamme
ren på Sdr. ydermole, skiftet en del 
tømmer på Sdr. mole mellem beton
dækket og stien, samt istandsat nog
le redskabsskure iht. foreningens 
bestemmelser. 

Arbejdet med at istandsætte Provi
antkajen er bestilt påbegynde den 
15. juni. Hærdningen af betonen vil 
vare ca. 5 uger, og prisen bliver ca. 
90.000 kr. Proviantkajen er en del af 
den offentlige sti, så jeg har sendt en 
anmodning til DMU, om at ansøge 

kommunen om et tilskud, og Erik 
Hauerberg har "blåstemplet" an
modningen, og sendt den videre til 
Økonomiforvaltningen. 

At få fjernet sandbanken i sejlren
den har været en ørkenvandring. 
Jeg startede med at ringe og skrive 
kort efter Sankt Hans sidste år. I 
efteråret var Driftschefen fra Strand
parken og en ingeniør fra DHI-
water med ude og tage sediment
prøver. Efter skriverier frem og til
bage fik vi anvist den nærmeste 
klapplads, som ligger midt i Køge 
Bugt. Efter et møde med Miljøcenter 
Roskilde var Miljøcentret indstillet 
på at give os en Fordelingstilladelse 
lidt øst for Prøvestenshavnen, hvis 
jeg fik accept fra Fiskeridirektoratet, 
Kulturarvstyrelsen og Farvandsvæ
senet, og det fik jeg så. Farvandsvæ
senet gjorde dog opmærksom på, at 
jeg også skulle have tilladelse fra 
Kbh. Havn, som desværre afslog, 
selvom jeg pudsede strømeksperten 
fra DHI-water på dem. Jeg forsøger 
at få ny tilladelse til at "droppe" 
sedimentet ca. 1 sømil øst for 
Strandparken. 

Klubhuset 
Klubhuset fik den sædvanlige tur i 
januar måned, hvor borde og stole 
blev vasket, gulvtæppet renset, vi
nylen poleret osv. Lewis har rettet 
hoveddøren, og lakeret og istandsat 
standeren på muren. Der er kommet 
ny dør fra Skipperstuen til mellem
gangen med panserglas, og et vin
due mere er blevet oplukkeligt, så 
lokalet opfylder brandmyndighe
dernes krav, når døren til mellem
gangen forsynes med en B-lås. Arne 
ønsker nedsænket lydisoleret loft i 
lokalet, og han har fået tilbud på 
nye borde og stole, magen til dem i 
restauranten. 

Fester og arrangementer 
Guitarspil til julefrokosten var bedre 
end en disc-jockey, og der var delte 
meninger om orkesterlederens strip
nummer, men vi fik da et billigt 
grin. Til børnenes juletræ og faste
lavn var huset som tidligere fyldt 
op, men der var lidt færre til Banko, 
nok fordi der er kommet rygefor

bud. Jeg arrangerede selv tre med
lemsaftener og Østersøkredsen en, 
og det store fremmøde viser, at vi 
kan lokke mange herned en vinter
aften når emnet er maritimt og inte
ressant. 

Sejlerskolen 
Til eksamen bestod 15 elever i sej
lads i sejlbåd og 14 elever i motor
båd, så undervisning i sejlads med 
motorbåd er blevet en væsentlig del 
af Sejlerskolen. Tovværkskurset 
blev gennemført i vinter, men det 
var lige på kanten til at blive aflyst, 
så Basse og Frank håber på flere 
deltagere til efteråret. Navigations-
undervisningen har igen været både 
onsdage og lørdage, og 26 elever 
har bestået eksamen. 

Øveballen tog meget vand hele sid
ste sæson og det var planlagt, at 
Lars Schaldemose skulle udskifte en 
stor del af bunden her i vinter, men 
Lars kan desværre ikke afse den 
nødvendige tid. Ulla har derfor fået 
et tilbud fra Dragør Bådeværft, men 
prisen er over 150.000 kr., så Lars 
har lovet at udskifte nødvendige 
lasker og bord, så fartøjet er i sikker
hedsmæssig stand i år. Sekretær 
Thomas har ansøgt Erhvervsskolen i 
Nordsjælland om at istandsætte bå
den, men har fået afslag bl.a. fordi 
skolen ikke må konkurrere med 
bådværfter. En mulighed er, at en 
kreds af medlemmer vil påtage sig 
arbejdet eller økonomisk støtte pro
jektet, men hvis reparationen bliver 
over 100.000 kr., må en generalfor
samling afgøre, hvor stort et beløb 
vi skal ofre på den aldrende dame. 

Ungdom, joller og havkajakker 
Jeg vil overlade ordet til vor næst
formand og ungdomsleder Tonny, 
som vil fortælle om vinterens aktivi
teter. 

Tonni får ordet. 
Tonny Pedersen's beretning på 
generalforsamlingen 30-03-2008 

Ungdom, efterår og vinter 2007-8 
Ja, så er vinteren gået også hos os 
ud på molen. Tiden er gået med at 
sejle. Det har vi gjort i fællesskab 
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med Dragør Sejlklub og specielt i 
den nye klasse Feva-jollen. 
Det har været en succes af de min
dre; når jeg siger det sådan, er det 
fordi min mavefornemmelse siger 
mig, at de unge bliver trætte af at 
sejle for meget. Vi sluttede sæsonen 
i oktober, for derefter at starte vin
tertræningen lige efter, for de sejle
re, der har tørdragt. Der har været 
en rimelig fast skare på vandet af 
vore egne sejlere og nogen fra Dra
gør; herfra har en meldt sig ind i 
SSF. 

Der skal lyde en stor tak til specielt 
Kristian Schaldemose, Niels See
berg, Dragør, Peter Elkjær = far til 
Signe fra SSF, Tina Stål fra Dragør, 
Frederik Hvalsø, Dragør, Morten 
Grønning, Martin Brydenfelt og 
Marc Wain for hjælpen gennem vin
teren - nogle mere end andre. 
Vi havde fået en aftale med DS om, 
at der blev stillet en jolletræner til 
rådighed 5-6 gange i løbet af vinte
ren, træneren var desværre ikke den 
store gevinst, til sidst bad vi ham 
om at blive væk, og så klarede vore 
drenge det selv. 
Specielt Signe fra SSF har deltaget 
ivrigt i træningen, hun har også væ
ret i Rungsted og sejlet kapsejlads i 
Feva-jollen, dette med gode træ-
ningsresultater i kapsejladser sam
men med Søren fra Dragør og nu 
SSF. 
Vi håber at Signe får mulighed for at 
deltage i det første VM i Feva-jolle i 
Sverige, det skal jo blot passe med 
skolen. 
Der vil i foråret blive afholdt træ
ningssessions i Feva-jollen sammen 
med den kommende landstræner, 
stedet er endnu ikke fastlagt, men 
der bliver i hvert fald sejlet på Ama
ger. 
Der er også blevet sejlet i andre jol
ler, når det har været muligt. 
Vinterundervisningen pågår lige nu, 
og har kørt hele perioden; ungerne 
kan efterhånden binde knuder, også 
på ryggen. Der er dog en del nye 
unger, der bliver trænet i det af de 
andre sejlere. 
Regler og opfundne episoder bliver 
diskuteret og trænet på tavlen, nog
le gange med større iver end andre, 

men sådan er det jo også, der skal 
også være tid til ballade. 

Inden for kort tid går afdelingen i 
gang med klargøringen af alle afde
lingens både og joller. 
Vi har til sæsonen indkøbt 2 stk 
zoom 8 joller for 30.000 kr. Disse er 
købt af Dragør sejlklub. Her satser 
man meget ensidigt på optimistjol
len, og ønskede at sælge de to, fra 
nye koster de 74.000 kr. tilsammen. 
De er næsten nye, så det er et godt 
køb. 
Vi har stadig Y126 Marinus på værft 
hos Peter Heller. Der bliver rykket 
for den, så den kan komme ud med 
de unge i foråret. Alle tre Ynglinge 
skal ud og sejle i år. 
Vi har desværre også været nødsa
get til at kassere 2 stk Laserjoller. 
Disse er efterhånden blevet så blø
de, at masten går igennem dem. Vi 
har et stort ønske om at købe 2-3 stk 
nye Laserjoller, og der er efter 
WYSC (World Youth Sailing Cha-
pionship) i Århus 2008 mulighed for 
at købe dem for ca. 35.000 stykket, 
dette skyldes at Torm igen har givet 
tilskud, sammen med fabrikanterne 
så efter ungdoms VM, er der rigtig 
mange forskellige joller til salg i 
Danmark, med rabatter på dem alle 
sammen, så er der nogen, der ken
der nogen, der vil sponsere, så bare 
henvend jer til vores sponsorudvalg. 

Apropos dette så har de igen været 
aktive, der er kommet sponsorrater 
fra Nordea, Amagerbanken, Tuborg 
og August Olsen. Om der er kom
met flere må udvalget svare på. De 2 
zoom 8 joller er blevet betalt af 
sponsorer, så det er kanongodt gået 
af udvalget. 

Sæsonen i år vil igen komme til at 
foregå mandag og onsdag. I år skal 
ungerne sejle efter diplomer. På 
hvert diplom er der en masse ting, 
de skal kunne, for at erhverve det, 
så det er en udfordring. 
Vi håber at sende nogen af ungerne 
til kapsejlads rundt omkring i DK. 
Vi håber på stor deltagelse til SSF's 
ranglistestævne og Torm Grandprix 
for ynglinge den 17-18 maj, samt 
ikke mindst, at vi får 2 Ynglinge 

med til EM og VM i Skovshoved i 
juli måned. Vi er sikre på, at Y24 
klarer det, de skal i foråret sejle om 
1. pladsen på ranglisten for 3. år i 
træk. Vi krydser fingre, og ønsker 
dem god vind. De har brugt mange 
timer på at optimere Y24, så god 
vind. 
Vi håber også, at der kommer en 
båd mere med, dette forhåbentlig 
med nogen af vore unge sejlere. Er 
der flere, der har lyst, ja, så må vi se, 
om vi kan få alle tre Ynglinge med. 

Pinsen ligger tidligt i år, men vi hol
der som sædvanlig weekenden for 
sejlerne fra Østersøkredsen, med 
tilbud i alle de typer joller og både 
vi kan skaffe. 
Vi regner med deltagelse fra Lynet
ten, Kastrup, Bornholm, Dragør, 
ASS og måske et par steder mere, 
med rigtig mange unger, med mas
ser af hygge og sejlads, og i er vel
komne til at kigge forbi, og til at 
nyde det og få en kop kaffe. 
Til denne weekend-sejlerlejr har 
kredsen fået tilskud af DS på ca. 
5.000 kr. Disse penge bruger vi på at 
leje forskellige nye joller, efter en 
aftale jeg har lavet med Børresens 
bådværft. Weekenden kommer kun 
til at koste ungerne et beskedent 
beløb, som sædvanligt. 

SSF er også blevet spurgt, om vi vil 
afholde et officielt 'Sejl noget andet' 
i efteråret, og jeg har meddelt, at det 
vil vi gerne. Så må vi se, om vi kan 
magte det også. Undertegnede vil i 
hvert fald, hvis det stadig er mig, 
der har opgaven efter valget i dag, 
arbejde for dette. 

Klubben har indstillet mig til årets 
ungdomsleder i DS regi. For dette 
takker jeg, jeg kan dog meddele alle
rede nu, at det blev ikke mig. På 
generalforsamlingen i næste week
end, bliver det offentliggjort, og jeg 
tvivler ikke på, at valget er rigtigt. 
Jeg kunne selv pege på et par styk
ker, der har gjort det fantastisk i 
2007, så allerede nu: tillykke til vin
deren af denne store pris. 

Jeg havde også indstillet vores yng
lingesejlere til årets sportspræstati
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Bladet og hjemmeside 
Hans Guldager's rejsebeskrivelser 
er jo slut, så vi skulle gerne have en 
afløser. Hvad med sejlturen til Nor
ge og den barske tur til Skotland 
Tom Benda - du fører vel logbog ? 
Webmaster Martin var indkaldt til 
sidste bestyrelsesmøde, hvor vore 
ønsker til hjemmesiden blev frem
lagt, så Martin er i gang med at op
fylde ønskerne. 

Forpagtningskontrakten 
Jeg vil henvise til mit indlæg i janu
arbladet, men jeg kan supplere med 
nogle kendsgerninger: Der var 17 
ansøgere, og forpagtningsafgiften 
bliver mere end fordoblet, så for
eningen vil opkræve ca. 150.000 kr. 
mere i forpagtning hvert år. Det er 
et stort beløb og svarer til 150 kr. i 
kontingent pr. medlem, så vi vil 
kunne holde kontingentet i ro i en 
periode. 

Jeg vil til slut takke bestyrelse, re
daktør, kasserer og suppleant, in
struktører og udvalg for indsatsen 
og en særlig tak til Pladsmanden, de 
forskellige sjak og Gartner-Allan, for 
uden deres daglige indsats kunne vi 
ikke have fremlagt er regnskab for 
sidste år med overskud. 

Hermed fremlægger jeg min og 
Tonnys beretning for generalfor
samlingen. 

Tak 

Formanden får igen ordet. 

Tak Tonny, det er godt du kan lokke 
vore naboklubber herned til fælles 
træning og undervisning. 

Kapsejlads 
SSF fik tilbudt DM i Folkebåde 2009, 
men Benjamin har takket nej, fordi 
vi ikke har et kapsejladsteam til at 
løfte opgaven. Stævnet går forment
lig til Kastrup Sejlklub, og så vil vi 
tilbyde vor assistance, og nye 
"teamdeltagere" vil få erfaring i at 
afvikle et stort stævne. Men det er til 
næste år, og vi skulle gerne i gang 
med at opbygge et team i år, så Ben-

on på Amager, altså Amagerbladets 
sportspris. Desværre var der nogle 
Curlingpiger, der løb med den pris 
for næsen af vore gutter, men dren
ge: i år kan i bare tage fire medaljer, 
så er jeg ikke i tvivl om, at i bliver 
kåret. 
Drengene skal i år sejle 2 x DM, 1 
EM og 1 VM - alle i Danmark. Seni
or DM er i år lagt til Bornholm, for 
at skabe opmærksomhed omkring 
kapsejlads derovre. Derudover er 
der også et par førstepladser at sejle 
om på ranglisterne for ungdom og 
senior. Så rigtig god vind til jer. 

Til sidst en kæmpe tak til SSF's 
medlemmer, for uden jer havde vi 
ikke den bedste ungdomsafdeling i 
landet. Her snakker jeg ikke om re
sultater i sporten, men omgivelser
ne, menneskerne omkring, de penge 
klubben stiller til rådighed, den vil
lighed der udvises til at gøre et styk
ke arbejde for ungdom inkl. spon
sorudvalget, samt til vores instruk
tører, der nu arbejder med ungdom 
hele året flere gange om ugen. 

For mig selv vil jeg sige, jeg er sta
dig repræsentant for ungdom i 
Østersøkredsen i et år, formand for 
Det Maritime Ungdomshus' besty
relse, for ungdomsafdelingen samt 
næstformand i klubben. Jeg håber, 
at jeg er det efter i dag også, da jeg 
stadig har lysten til at gøre en for
skel. 

jamin går kun og venter på, at blive 
kontaktet af interesserede, gerne 
yngre sejlere. 

Motorbåde og sikkerhed 
Redningsstigerne til molen i Sdr. 
bassin er ikke sat op, fordi stigerne 
er beregnet til at skrues fast øverst 
på bolværket, men træværket er så 
mørt over den langsgående planke, 
at det ikke er holdbart. Der arbejdes 
på at få fremstillet beslag, så monte
ring bliver på, eller rundt hamme
ren. 

Vi har haft indbrud i sidebygningen 
til værkstedet. Der er stjålet værktøj 
for 15.000 kr. og et koben, som blev 
brugt til at brække betalingsautoma
ten i smadder, dog uden at tyvene 
fik åbnet den tomme pengekasse. 
Desværre har jeg det sædvanlige 
bøvl med Codan for at få udbetalt 
erstatning. 

Fartøjsberedskabet fungerede ikke 
godt nok sidste år, så Lynetten har 
fået ny beredskabsleder, og han er i 
gang med at opdatere listerne over 
tilsluttede fartøjer. Jeg er selv hav
negruppeleder i SSF og satser på 
"Bollen" med 7 tilmeldte skippere, 
så Bollen er ofte første fartøj på van
det ved alarm. Vi har ikke haft mu
lighed for assistance når Bollen er 
på land, men nu har Røde Mogens 
og Erling tilmeldt Awi'en, som lig
ger i vandet hele året, tak for det. 

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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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 2008 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 
mandag d. 31.03.2008, kl. 18:30 

Afbud fra Benjamin. 
Formanden startede mødet med at 
hilse velkommen til nyvalgte skole-
chef A944 Jan Lauridsen. 
Anbefalede et hurtigt møde med 
sejlerskolens bådsmænd og instruk
tører. Aftales efter behov på Sejler
skolens forårsmøde med alle elever 
5/4'08. Holder møde med Ulla 1/4 
for overdragelse. 
Som gæst var indbudt kasserer Jør
gen Rindal. Denne gennemgik 1. 
kvartals regnskabsresultat sammen
holdt med budgettet. Der er en lille 
manko på indtægtssiden (restancer), 
men de kommer helt naturligt ind, 
nu sæsonen starter. Øvrige differen
cer forklaret. Jørgen sikrede sig be
styrelsens underskrifter på dels 
Regnskab 2007 efter ønske fra revi
sor, dels på ansøgning i henhold til 
krav i Fritidslovgivningen. 

Punkt 1. Protokol: 
Herefter blev forløbet af gårsdagens 
generalforsamling analyseret. Gene
ralforsamlingen forløb godt og et 
markant flertal afviste Leif Henrik
sens forslag. Dirigenten varetog den 
vanskelige opgave kompetent og 
med fornøden myndighed. Men det 
er ikke i mands minde sket, at for
mandens beretning blev sat under 
skriftlig afstemning. Det er også 
uhørt, at et par menige bestyrelses
medlemmer tager ordet, for at starte 
en diskussion om formandens beret
ning, og kritisere den for mangler. 
Der var kritik hele bordet rundt af 
dette forhold. Det blev kaldt illoyalt, 
og der udgik opfordring til at ændre 
adfærd i kommende periode. Enten 
tier man, eller også bidrager man 
positivt til gavn for klubben og dens 
medlemmer. Det urene trav vi har 

været vidne til det seneste halvår 
må ophøre NU. Sekretæren påpege
de endvidere behovet for et udred
ningsarbejde forud for evt. lovænd
ringsforslag, til afklaring af de pro
blemer, der følger af, at flere fami
liemedlemmer samtidig sidder i 
SSF's bestyrelse. Forløbet af det se
neste halve år, efter at yderligere 2 
familiemedlemmer blev indvalgt på 
efterårets generalforsamling, har 
desværre vist, at der ikke afgives 
uafhængige tilkendegivelser fra tri
umviratet. I sjældne tilfælde, hvor 
bestyrelsen kun lige er beslutnings
dygtig (6 medlemmer til stede), vil 
dette forhold indebære en unødven
dig risiko. 
Der har i dag været møde med fir
maet Asnæs & Vangs trup advice 
(A&V), der er hyret til at finde eg
net, ny forpagter. Blandt 17 indkom
ne ansøgere er der efter 2 sorterin
ger udvalgt 7 ansøgere, der med 
sikkerhed kan løfte opgaven. 3 an
søgere lå på et højere niveau end de 
øvrige, og de er derfor blevet udpe
get af konsulenterne. Resten vil bli
ve meddelt afslag i løbet af få dage. 
Ansættelsesudvalget afholder inter
view med 2 udpegede d. 3. april'08. 
Kravet om fortrolighed i forhold til 
alle ansøgere, gør det ikke muligt at 
redegøre yderligere for sagen. Kun 
ansættelsesudvalget er derfor be
kendt med navne på de 2 ( +1). Op
læg fra A&V af 12. marts'08 til kom
mende kontrakt og samarbejdsaftale 
blev kort omtalt og sidstnævnte her
efter gennemgået på basis af uddelt 
kopi (som blev senere indsamlet). 
Der kom enkelte forslag til forbed
ring. Blev herefter godkendt. 

Punkt 2. Beretning: 
Pladsmanden ønsker fremover en 
anden kontaktperson til bestyrelsen, 
da det ikke fungerer tilfredsstillende 
med nuværende. Drøftet. Det er 

kontaktpersonens opgave, at drøfte 
evt. sager / ønsker forud for og efter 
hvert bestyrelsesmøde. I pladsman
dens ansættelses-kontrakt er anført, 
at det er næstformanden, der er 
kontaktperson (dengang det var 
Flemming), men da Tonny ikke også 
har tid hertil, foreslog formanden 
sig selv som ny kontakt. Afstemning 
herom blev krævet, og det resultere
de i 6 stemmer for Ib, 2 imod og 2 
blanke. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Da der ikke på generalforsamlingen 
kom forslag om fremtiden for die
sel-tankanlægget, der er ødelagt 
efter hærværk, blev det foreslået, at 
anskaffe ny Dankort-automat. For
ventet pris ca. kr. 100.000. Drøftet. 
Det blev foreslået at udsætte beslut
ningen, og se hvorledes sæson 2008 
udvikler sig, men da det vil være en 
klar service-forringelse for såvel 
medlemmer som gæster, hvis der 
ikke kan tankes diesel på havnen, 
blev sagen sat under afstemning. 
For anskaffelse nu stemte 5, for at 
vente stemte 3, blanke = 2. Efter 
drøftelsen var der enighed om, at 
det ikke kommer på tale, at tanke 
benzin på havnen, da sikkerhedsfor
skrifterne herfor er meget omfatten
de. 

Formanden efterlyste en afklaring 
af, hvad det nye affalds-regulativ 
indebærer for SSF. Det er især 'det 
våde affald' fra restauration og køk
ken, der stiller krav, som SSF endnu 
ikke har opfyldt. Kent havde ikke 
færdiglæst det omfattende materia
le, så selv om sagen haster, måtte 
den udskydes. 
Kent oplyste, at en sag med et med
lem med 2 både nu var løst (men 
det er sket ved udmeldelse). 
Kent beklagede, at han ikke forud 
for dagens møde, havde drøftet, om 
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der var sager pladsmanden ønskede 
behandlet. 
Johnny oplyste, at der nu var foreta
get tildeling af faste pladser i hav
nen. Resultatet var slået op i mel
lemgangen og sendt til redaktør og 
webmaster til offentliggørelse. An
tallet af lånepladser kunne 
endnu ikke overskues, men med
lemmer, der allerede nu ved, at de 
ikke kommer i vandet i 2008 opfor
dres til snarest at meddele dette til 
Havneudvalget. 
Den trådløse vindmåler er gået i 
sort. Vil snarest blive repareret. 

Punkt 4. Klubhus: 
Det store fremmøde (183) på gårs
dagens generalforsamling havde 
afsløret, at vi ikke har tilstrækkelig 
mange klapstole. En dato for nuvæ
rende forpagters ophør blev efter
lyst. Sagen er imidlertid blevet for
sinket, fordi forpagteren har påbe
råbt sig, at Levnedsmiddelkontrol
len skal godkende køkkenet, efter at 
der er sket omflytning. Det er ikke 
tidligere blevet oplyst/meddelt. 
Det er kun restauratør/ forpagter, 
som kan anmode om kontrolbesøg 
for godkendelse, og forpagters ad
vokat har d. 27. marts meddelt, at 
der er 'taget skridt' til at indhente 
godkendelsen. Formanden kontak
ter Levnedsmiddelkontrollen direk
te, om anmodningen er indsendt, og 
for at få kontrolbesøget afviklet hur
tigst muligt. Alle ønsker at ophøret 
sker hurtigst muligt, men på en pæn 
måde. 
Et tidligere omtalt ønske fra 'Gule 
ærters' forening om lidt plads i Fri
tidshuset, er endnu ikke løst. Arne 
drøfter sagen med Else Thuring for 
hurtig løsning. Hanne påpegede 
endnu engang, at der er behov for 
vedligeholdelse af det udvendige 
dametoilet. Det gælder specielt væg
beklædningen, der hænger i laser. 
Depotrum ved siden af vagtlokalet 
indgår ikke længere i det forpagte
de, bl.a. for at kunne anbringe taler
stol og andre større genstande her. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Ny forpagter står over for en ilddåb, 
med Stander-Op-fest allerede d. 3. 
maj 08. Sagen var dog allerede ble

vet drøftet mellem konsulenterne og 
de udpegede, og der var ikke grund 
til nervøsitet. Pris for middag blev 
fastlagt af bestyrelsen til kr. 150,-. 
Annonce indrykkes i Bladets nr. 4. 
Tilmeldingsfrist er senest torsdag d. 
1. maj (Kristi Himmelfartsdag). 
Musik: Angus Rollo. Salg af billet
ter: hos kassereren torsdage (evt. 
hos pladsmand). 
Pinsearrangementet ønskes drøftet 
snarest med kommende forpagter, 
så det kan afvikles som hidtil. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
En instruktør har meldt forfald i 
kommende sæson. En 1. års-elev 
(2007) har ikke fået plads i 2008. Be
des undersøgt. 'Øveballen' vil des
værre ikke blive repareret med 
hjælp fra Helsingør erhvervsskole 
(det ville være konkurrerende virk
somhed, oplyser skolen). 
Der afholdes forårsmøde d. 5. april, 
og klargøringsarbejdet starter d. 7. 
april. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Søndagens svømmehals
arrangement blev en meget stor suc
ces. Forårsklargøringen er startet i 
dag 31. marts, med et meget stort 
fremmøde (20 unge + instruktører). 
Yngling Y24 deltager fra uge 15/08 i 
træningsforløb arrangeret af KDY i 
Skovshoved. Båden er renoveret så 
den indvendig fremstår som helt ny. 
For Y160 er klargøringen startet i 
dag. Y126 er endnu på værft. Alle 3 
både ventes flittigt benyttet i sæso
nen. 2 stk Zoom8 vil blive afhentet i 
Dragør og en ny mast i Hundige. En 
ungdomssejler har netop bestået 
navigationsprøven hos Poul, TilLyk-
ke. Der er aftalt møde med Jens 
Green (Sponsorudvalg) om udform
ningen af Sponsortavler. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
intet (afbud). 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Kim efterlyste gode ideer til aktivi
teter for motorbådsfolket. 
Sikkerhed: vagtordningen forløber 
fint, med 'fuldt hus', og nyordnin
gen med telefonisk til- og afmelding 
af vagterne har fungeret særdeles 

tilfredsstillende. En madras, der på 
snedig vis var anbragt i vagtlokalet, 
er fjernet. Der kommer et par små 
justeringer til vagtsedlen næste sæ
son. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul mindede om, at udvalgene bør 
tænke IV2 måned frem, for i tide at 
få indrykket annoncer mv. Efterly
ste artikel, der beskriver 
'Fartøjsberedskabet i Sundet Syd', 
idet det var opfattelsen, at kun få 
kendte til ordningen. Ib kunne fra 
møde i Østersøkredsen d. 19. marts 
berette, at der netop var sket reorga
nisering i Lynetten, som står for le
delse af ordningen v/ Carsten 
Ljungberg. I Dragør og Sundby Sejl 
fungerer ordningen fint. Ib er lokal 
leder i Sundby. 
Når den ny organisering og alle af
taler er på plads, vil der komme en 
orientering. 
Det blev foreslået, at der i Bladet 
trykkes en fast rubrik om Fartøjsbe
redskabet. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Langs Amager Strandvej - nordpå 
fra lågen, trænges en grundig trim
ning af det grønne, der gror vildt ud 
over fortovet. Det er SSF der skal 
udføre dette arbejde. 

Mødet slut kl. 21:25 

Bemærk:. Følgende datoer til for
årets møder, bedes reserveret: man
dagene d. 28. april, 26. maj og 30. 
juni. 

Ib Petersen J. Thomas 
Jensen 
formand refe

rent 
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TUBORG HELLERUP CUP 2008 

Tuborg Havn Sejlklub er en af de mange sportsforeninger på Carlsberg. Sejlklubben holder 

hvert år en venskabelig sejlerdyst med efterfølgende hyggeligt samvær på og ved den tre

mastede skonnert "Madonna" i Tuborg Havn. 
I JrSUnriwflVE ant ** * f ; H*| | |jf**»...JHiJØmwt ... • » 

I år finder arrangementet sted søndag den 15. juni. 

y 

ip 
Da sejlklubbens fire både nu har vinterplads ijSSF, har bestyrelse^ i Tuborg Havn Sejlklub 

besluttet at invitere vores nye sejlervenner her i SSF med til arrangementet. Alle sejlførende 

både kan deltage. 

Pris for deltagelse er 100 kr 

Programmet er sådan her: 

d inkl. morgenm 

Httnrl 

Kl. 9.00 -10.00: Morgenmad på "Madonna" samt indskrivning af både 

Kl. 10.00: Skippermøde på dækket af "Madonna" 

Kl. 11.00: Første start (antal starter afhænger af antal tilmeldte både) 

Ca. kl. 13 - 15: Udskænkning af gratis øl, salg af pølser & brød 

Ca. kl. 14: Præmieoverrækkelse 

Ca. kl. 15: Tak for i dag! 

Når I ankommer til Tuborg Havn, kan I fortøje ved ledige pladser i havnen. "Madonna" ligger 

lige inden for indløbet til havnen, og her serverer vi morgenmad fra kl. 9 for alle deltagende 

bådes besætninger. På skippermødet oplyses sejlplan samt deltagerne i de enkelte heats. 
mm« m - '  3 B ' f r i £ r ~ '  » . « •  r .  

jL:. - mJ H Jr| !S yKE jr r irpfc • 
Efter sejladsen udskænker vi i moderate mængder gratis øl til deltagerne. Der kan desuden 

købes pølser & brød (15 kr.). 

Tilmelding kan ske på ophængte lister i SSF's Klubhus. Det kan desuden ske pr. e-mail til 

DSL116323@vip.cybercity.dk eller til klubbens formand N.C. Roelsen på mobil 51 20 15 39. 

Tilmelding skal ske senest den 10. juni 2008, og I skal huske at ved tilmelding skal oplyses: 

n, skippers navn, telefonnummer og antal deltagere på båden. 

W 

w* 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for 

Tuborg Havn Sejlklub 
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Havnepladser 
18. marts 2008 

Tildeling af en havneplads er først endelig, når medlemmet har betalt pælepenge (1000 kr) og havnepenge (160 kr gan
ge bådens bredde og længde), samt har vist duelighedsbevis og kvittering for bådforsikring. Når dette er i orden, udle
veres 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 bytte af plads. 

Ved tildeling af plads, skal du henvende dig på kontoret torsdage 1900-2030 og senest den 17. april 2008. 
De tildelte havnepladser, hvor der ikke har været henvendelse til senest den 17. april, bliver uddelt til de efterfølgende 
ansøgere på ekspektancelisten. 

Lånepladser uddeles, efterhånden som vi kender til pladser som bliver ledige i 2008. 

Følgende medlemmer har fået tildelt ny havneplads i 2008; 

Indm. Navn Medlnr. Pladsnr. 
04-05-62 Jørgen F. Larsen A48 37 
28-05-70 Per Berentsen A761 43 
06-11-75 Rolf Unneland A949 17 
06-05-76 Bjarne Anker Larsen A932 75 
13-04-78 Jens Lykke Nielsen A563 119 
09-09-82 Birthe Hansen A568 200 
26-10-95 Claus Krogsgaard Olsen A894 256 
12-06-97 Karsten Damgaard Laugesen A223 158 
18-06-98 Claus Petersen A245 223 
25-06-98 Lars Heerwagen A280 247 
29-09-00 Bent Naundrup Larsen A738 182 
08-03-01 Lars Brøgger Jensen A305 96 
19-04-01 Ivan Normann Keller A600 101 
26-09-02 Allan Kjerulff Ekstrøm Al 032 Lån78 
10-10-02 Anne Birgit Ejlev Al 039 225 
25-09-03 Joachim Søndergaard-Jepsen A1080 175 
30-10-03 Niels-Jørgen Skydsgaard A1091 202 
18-03-04 Palle Thilo A148 173 
29-04-04 Yngve Fredriksen A238 310 
05-08-04 Lotte Andersen A497 106 
15-08-04 René Emil Braby A630 Lån 303 
09-09-04 Torben Fogtmann Schødt A860 92 
16-09-04 Ib Petersen A911 Lån 153 
07-10-04 Anders Sejr Davidsen A229 285 
14-04-05 Anders Finnerup Hansen A881 214 
28-04-05 Nikolaj Petersen A962 235 
26-05-05 Jens Nordentoft-Lauridsen Al 040 144 
18-08-05 Dennis Rønn A397 72 
01-09-05 Søren Axel Madsen A447 71 
08-09-05 Søren Hess A469 234 
15-09-05 René Junge Christensen A590 243 
24-11-05 Jimmy Julskov Schlie A992 209 
23-02-06 Mads Bergendorff Al 077 93 
22-03-07 Claus Einer Thomsen A334 227 

Havneudvalget ønsker alle en god sejlsæson i 2008. 
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Kære sejlere 

Her i min midlertidige eksil på Bornholm har jeg 
brugt et udemærket & gratis blogprogram samt de 
billeder, der gennem nogle år har hobet sig op på 
min computer til at lave to blogs om sejlere & sejl
både. Du kan klikke på linkene her under: 

http://traebaade.blogspot.com/ handler om træ
bådene i SSF. Der vil med tiden komme flere både 
og også mange flere billeder. Jeg håber også, med
lemmerne vil komme med historier og måske bille
der til bloggen om bådene. 

http: / /sundbvsally.blogspot.com/ handler om li
vet i klubben, om fester, sejladser, stemningen, sku
rene, foråret, en kat... Bloggen er bygget op over 
mine billeder gennem flere år og indlæggene/ be
givenhederne ligger i kronologisk orden. Det æld
ste lige nu er fra 2004, men efterhånden som jeg får 
tid, kommer der ældre ting på. 

Begge blogs går over mange sider. I bunden af hver 
side kan du klikke dig videre, eller rettere, tilbage, 
til den foregående. Klik 'ældre indlæg1. 

Blogredaktøren modtager meget gerne kommenta
rer, spørgsmål, ris & ros fra læserne. Man må også 
meget gerne sende denne mail videre og sprede 
budskabet Jeg håber at få en notits til medlemmer
ne i det næste blad. 

Venlig hilsen 

Svend Erik Sokkelund 
fotograf & opdagelsesrejsende 

SOKKELUNDS AFRIKANSKE SAMLING 
pt. 
Godthåbsvej 65, Østermarie, Bornholm 
mobil 20 250 240 
inf o@af rican-collection. dk 
www. af rican-collection. dk 

Foto: Svend Erik Sokkelund 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Jes Vingaard Hansen 
Øresunds vej 120,3 th, 2300 S 

Nikolaj Hånselt 
Sofiegade 1, lejl. 103,1418 K 

Torben Houmark Jensen 
Genuavej 19,2300 S. 

Hanne Bornemann Carlsen 
Genuavej 19, 2300 S. 

Anders K. Adamsen, Rua Oscar 
Freirie 379, Sao Paulo, Brasilien 

Allan Christiansen 
Tagensvej 79,2 tv., 2200 N. 

Søren Steenstrup Zeeberg 
Annettevej 5,1 tv, Charlottenlund 

Aktiviteter i SSF i 2008 
kl. 900 Generalforsamling 
Elevmøde sejlerskolen 
Standerhejsning 
Loppemarked 
Auktion over ejerløse både 
Standernedhaling 
Generalforsamling 

30. Marts 
5. april kl. lOoo 
3. maj kl. 17oo 
4. maj kl. lioo 
4. maj kl .? 

18. oktober kl. 17oo 
26. oktober kl. 9oo 

www.sundby-sejlforening.dk 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 -15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 
Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 

Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

Jlgoettens JgÅrfservice 
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^^mager 

ydefon: ?2£7 6f06 

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

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

Okt Nov Dec 
Lukket Lukket 9-18 
9-20 9-18 9-18 
9-20 9-18 9-18 
9-21 9-21 9-21 
9-20 9-19 9-20 
9-21 9-19 9-20 
9-20 9-19 9-19 
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Returneres ved varig adresseændring 

Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 11 
DK 2300 København S 

Afsender ^ POST) 

Amager Strandvej 15 P P DANMARK 
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Forsidebilledet: 
Der er noget i luften... 
Fra standerhejsningen hvor Lasse 
og Gustav er ved at hejse standeren 
medens Mogens holder øje med at 
det går rigtig til 

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 

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

Festudvalg: 
Else Thuring 22 25 01 46 
E-mail guldring@stofanet.dk 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

Havneudvalg: 
Leif Brydenfelt 32 55 36 60 

Kapsejladschef: 
Posten er ledig. 
Er du interesseret? 
Henvendelse til bestyrelsen. 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
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: 

Så er det trådløse netværk klar til 
brug for medlemmer og gæster. 
Det kan bruges i klubhuset og så 
langt det rækker udenfor, men ikke 
i hele havnen 

Havneudvalg: 
Bjarne A. Larsen 21 66 68 27 

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

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail....messinavej@webspeed.dk 

Bum 

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

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Næstformandens tale ved 

Standerhej sningen 2008 

Næstformand Tonny Pedersen trådte op og holdt talen pinsemorgen 

2008 bliver endnu et godt år for SSF, jeg tvivler ikke på 
det, årsagerne er mange, men specielt 2 grunde er vigtige 
i dette sammenhæng, den vigtigste må være at vi inden
for overskuelig fremtid, bliver præsenteret for en ny 10 
årig lejeforlængelse, om vi så skal betale lidt mere for 
denne vidunderlige beliggenhed, ja det må tiden vise. 

Den næste begivenhed der falder mig ind er at den 28 
oktober fylder klubben 85 år, det syntes jeg er fantastisk 
flot, det der gør det endnu mere flot, er at det er vore 
forgængere og os der er tilstede, der selv har selv skabt 
og gjort klubben, til den vidunderlige oase det er i dag, 
alt sammen ved hårdt og frivilligt arbejde. 

Fremtiden 
Hvad skal der ske i fremtiden, skal vi lade tingene køre 
som de har gjort i mange år, eller er det ved at være ti
den, hvor den yngre årgang begynder at deltage i hvad 
der skal ske med vores klub, her er en opfordring til 
klubbens yngre medlemmer under 50 år, skal vi ikke 
giver de gamle frivillige fri til at nyde, og så selv begyn
de at yde. Der er kun en måde at ændre på det, ved at 
yde en indsats. Der bliver til efteråret adskillige stillinger 
ledige i bestyrelsen, så til min egen årgang og yngre 
kræfter, se så at melde jer under standeren og vær med 
til at føre denne store stolte forening videre. 

Visioner 
Dem jeg lige vil nævne, står selvfølgelig for egen reg
ning, medmindre der er andre der har lyst til at sætte sig 
ned, og være med til at formulere en visionsplan for 
klubben. 

Men nogle af de ting, det kunne være med i en sådan 
plan, kunne være. 
Fælles ungdomsafdeling for de nærliggende klubber, for 
at styrke udviklingen, det samme for vores kapsejlads, 
store stævner med interessante tiltag for at gøre det 

spændende at deltage. 
Store en dags stævner som nordpå samler mange delta
gere. 
Asfaltering af vores mildest talt elendige parkerings
plads. 
Frit internet over hele havnen, her er vi lysår bagud. 
Større kran i havnen, så både op til 2 tons kan søsættes, 
moderne mastekran. 
Kapsejladscenter, som kan lære folk hvordan man gør 
det, eller matchrace og måske som eventcenter så virk
somheder kan leje sig ind for en dag. 
Et nyt hus til vores populære sejlerskole for voksne. 
Tagterrasse på vores klubhus så vi kan få en endnu bed
re udsigt, måske endda et lokale deroppe. 
Jeg tvivler ikke på at der er rigtig mange andre gode ide
er, så kom op af bådene og lad os lave planer for fremti
den. 

Bestyrelse 
Skal bestyrelsen skæres ned i medlemsantal, skal det 
være et forretningsudvalg på 5-7 medlemmer, som så 
har nogle underudvalg der kører de forskellige afdelin
ger, det er der rent faktisk flere steder i landet og der 
fungere det, og så er det måske nødvendigt, når nu der 
er flere i klubben der vil hellere vil nyde end yde. 
Prøv at tænke over det, kom så og meld jer til at være 
med til at bære klubben, gennem de næste mange år, 
frem til at være blandt de bedste, på alle fronter, socialt, 
ungdomssiden, kapsejlads, interne forhold, sponsormæs-
sigt og sidst men ikke mindst få klublivet til at blomstre 
endnu mere. 

Blad 
Jeg har også et opråb fra vores udmærkede blad, vores 
redaktør kan bruge alle mulige historier, i må da opleve 
noget, eller sidde inde med masser sjove fortællinger, 
billeder eller andet til bladet, det skal jo ikke kun være til 
referater. 

Kapsejlads og ungdom 
Jeg håber også at SSF i år gør sig gældende på kapsej
ladsbanerne, vi har jo blandt andet et medlem, som gen
nem mange år har været dominerende i L23 klassen, vi 
har folkebådene, lufferne og rigtig mange andre dygtige 
sejlere, sidst men ikke mindst ungdommen og ynglinge
sejlerne god vind til jer og gør SSF ære på banerne. 

I næste weekend kommer ungdomssejlere fra Bornholm, 
Kastrup, Lynetten og andre til den årlige pinseweekend 
her i klubben, vi forventer ca. 40-50 unger på vandet, 
kom ud og oplev ungernes glæde og få en sludder samt 
en kop kaffe, det er ren sejlerglæde. I år har vi ydermere 
fået støtte fra Dansk sejlunion, dette i form af penge og 
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2 nye Zoom8 joller blev døbt, første båd blev døbt Tuborg 1 

grej stillet til rådighed. 

17-18 maj er SSF igen vært for ynglingeklassens VM ud
tagelse, det er et Torm Ynglinge Grandprix for sejlere 
under 23 år, et junior grandprix for sejlere under 19 år, 
Vm udtagelse og sidst men ikke mindst kampen om Lars 
Akkermanns vandrepokal Øresundspokalen. 
Vi her i SSF håber selvfølgelig på vores lokale drenge, 
men der bliver igen i år hård konkurrence. 
Drengene er rykket op som nummer 1 på ranglisten i 
Danmark efter sidste weekend i svanmøllen, sejler i den
ne weekend i Tårbæk hvorefter det er på hjemmebane 
der sejles. 
Til jer der kan lide at se sejlads, så se at få båden på van
det den 17-18 Maj. 

Sponsorer 
Igen i år skal vi takke nogle sponsorer for deres hjælp til 
SSFs ungdomsafdeling, der er kommet pengesponsorra-
ter og materialesponsorrater fra flere, Amagerbanken, 
Quantum sails, Hellers, Højlunds flytteforretning, Tu
borg fonden og Nordea. 
Vi skal derfor i dag døbe 2 stk. Zoom 8 joller, den ene 
skal hedde Nordea og den anden Tuborg. 
Har i dag blot skrevet navnene med white boardpen 
men de rigtige navne er bestilt, en kæmpe tak til Tuborg 
og Nordea som har gjort det muligt at indkøbe disse jol
ler til afdelingen, og selvfølgelig til alle andre sponsorer 
for deres støtte. Tusind tak til vores sponsorudvalg lige-

Forpagter 
Jeg vil også gerne have lov til at præsentere vores nye 
forpagtere Signe og Ulrik, i skal fremover være med til at 
tegne SSF, også ude i landet, jeg ved at i vil gøre jeres 
bedste og lidt til, men kan i holde alle 1090 medlemmer 
med god mad og drikke, så ved jeg at det nok skal lyk
kes jer, i har viljen, ideerne, ungdommen, og sidst men 
ikke mindst humøret. 
Jeg ved, i ikke har haft meget forberedelsestid til i dag, 
men jeg ved at, i vil gøre alt, for at gøre denne dag, hyg
gelig og fuld af god mad og drikke, så til jer, hjertelig 
velkommen og god vind i fremtiden. 

Til sidst inden 3die generation af Green klanen, Lasse og 
Gustav skal hale standeren til tops for en ny sæson. 
Jeg glæder mig til denne sæson, jeg ved vejret bliver 
godt, jeg er det rigtige sted, fuld af glade mennesker, og 
vi er alle sammen i den rigtige klub, klubben fylder 85 og 
lejekontrakten bliver forlænget, og nu kan vi igen spise i 
vores klubhus. 

-næste båd blev døbt Nordea 1 

Lasse og Gustav er klar til at hejse standeren 

Så bliver det ikke bedre, hav en rigtig god sæson. 
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Xefotpagtete i «* 

Signe Og Ulrik 

Kære SSF 

:}l hele formiddagen 

Vi hedder Ulrik og Signe Bing og er de nye forpagtere af jeres restaurant. 
Vi har tre børn på 11, 12 og 13. Luna, Olivia og Rasmus. Vi har for 1 år siden bo
sat os i Dragør. 

(Ulrik) er vokset op på Christianshavn og har fra 1978 været en hyppig gæst i hav
nen da hans bedsteforældre boede på koreavej, et stenkast fra havnen. 
Hans bedstefar og ham var ofte nede at købe fisk og bade fra Helgoland. 
(Signe) er vokset op i Nordsjælland og er kommet meget på Nivå havn. Men det er 
nogle dage siden.] 

Vi har i 9 år drevet en gammel bevaringsværdig færge, Ellen af Søby, som vi har 
omdannet skånsomt til cafe og restaurant. I forlængelse af færgen ligger vores ude 
cafe kontikibar. De er begge beliggende på Holmen. 
Se evt. mere på www.kon tikibar.dk 

Som I nok allerede har lagt mærke til er der kommet nogle ændringer i jeres restau
rant. Vi håber på at I er forstående overfor, at det at starte en restaurant op fra bun
den, tager en del tid. Menukort og priser vil derfor variere en del, her i det første 
stykke tid. 

I kan også se mere på www.sundbysejl.dk 
Den vil løbende blive opdateret. Der kan også ringes til Restaurant Sundbysejl på 
77/32594230. 

De bedste hilsner 
Signe og Ulrik 
Velbekomme 

Vi vil starte med at sige hjertelig tak, for den meget flotte velkomst fra jer alle. Det 
har været fantastisk at møde så mange dejlige og positive mennesker. 



Nyt fra Ynglingesejlerne 
YD 24 med kristian, morten og mare blev nummer 2 i tårbæk i 
weekenden efter en serie på 1, tyvstart, 8, 2,1, 2 de vandt dog 
Torm Grandprix for sejlere under 23 år 
I weekenden før blev de nummer 3 efter en serie på 8,10,1, 6,1 
Nu fører de på ranglisten 14 point foran nummer 2 så det går 
meget godt. 

Tonny 

Dansk Sejlunion 
Den årlige Generalforsamling blev afholdt den 4. og 5. april 2008 i Odense. 
Fra SSF deltog vor formand Ib Petersen og ungdoms og jolleleder, næstfor
mand Tonny Pedersen. 
Hans Guldager deltog som Sejlunionens gæst. 
Af væsentlige beslutninger var en kontingentstigning fra 70.00 til 73.00 pr. 
medlem i klubberne. Endvidere førte en debat på kapsejladsområdet til at 
bestyrelsen lovede en revision, og forslag til næste generalforsamling vedrø
rende udstedelse, fornyelse og betaling af målerbreve. 

HG. 
SSFs repræsentanter 

Jazzbuffetten 

Lørdag den 09. juni 

Igen i år afholder vi SommerJazz med "Jazzbuffetten". I skal være opmærksom på, at det som sid
ste år holdes i Sundby Sejlforenings restaurant, Amager Strandvej 15. 

Dørene åbner kl. 12 og der spilles fra 14 til 17. 

Jazz Buffetten er Varde's swingende jazzband. 

Det vil nok være synd at kalde Jazz Buffetten for et traditionelt jazzband, men hvad gør det, når 
bare det swinger? Numre som Take It Easy, Doctor Jazz, Basin Street Blues og mange flere bliver 
udsat for orkestrets fantastiske spilleglæde. 

Orkestret består af Søren Peter Frøsig (trompet), Chris Graversen (saxofon 
og negermaske), Erik Agri (banjo), Tor Hansen (bas) og Rene Krogh 
(Trommer) og de er alle klar til at servere glad og swingende jazz, krydret 
med sjove indfald. 
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Motorbådsrepræsentanten inviterer til 

lørdag den 14, < øndag den 15, juni 
— t i l  åsebåck 

Alle bådtyper er velkommen, 
bare mød op lørdag kl. 900 

til skippermøde foran klubhuset i SSF 

Vel ankommet og fortøjet i Barsebåck mødes vi kl. 14 til 

SSFmestei ti i Kongespil 
der spilles besætning mod besætning 
og efter præmieuddelingen griller vi 

Søndag morgen kan vi evt. spise morgenmad sammen 
Udover præmier skal hver båd være selvforsynende 

Tilmelding til Kim på mail "messinavej@webspeed.dk" 

mailto:messinavej@webspeed.dk


Stemningsbilleder fra loppemarkedet 

Fiat klubben var inviteret afforpakteren, de kom og fremviste nogle 

af deres smukke gamle veteranbiler, bilerne var dog ikke var til salg 

på loppemarkedet 



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

KL. 2130 

tænder 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 

gode humør 

Under Formandens tale sidste år var Næstformanden ved at tabe 

højttaleren af grin (Formanden havde prøvesmagt en ny stærk 

rødvin). 

Ib Petersen 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 2008 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 
mandag d. 28.04.2008, kl. 18:30 

Formanden bød velkommen til de 
indtrådte suppleanter Else Thuring 
og Bjarne A Larsen, der begge er 
erfarne i bestyrelsessammenhæng. 
Else har tidligere været kapsejlads
chef, fungeret som formand i 1995 
og været næstformand i 19 år. Bjar
ne har tidligere været skolechef i 6 
år, 1983 - 89, så det lover jo godt. 

Punkt 1. Protokol: 
Hanne Rosa og Kent Nielsen samt 
Benjamin Mody har d. 14. april 
skriftligt meddelt, at de trækker sig 
fra bestyrelsen. De to suppleanter 
indtræder, idet Else Thuring overta
ger Festudvalget og Bjarne A. Lar
sen indtræder i havneudvalget. Der 
er ikke yderligere suppleanter, så 
bestyrelsesposten som Kapsejlads
chef er p.t. ubesat. Bestyrelsen søger 
derfor et medlem, som vil påtage sig 
opgaven, så vi igen kan få sammen
sat et kapsejladsteam i år. Eneste 
aftalte kapsejlads i 2008 gælder Yng
linge-stævnet, og det gennemføres 
af Ungdomsafdelingen (som plan-
lagt). 
Anskaffelse af en pavillon til deling 
mellem Sejlerskole og Kapsejladsaf
deling, med plads og skabe til om
klædning, gerne med toilet og køk
ken samt kapsejladsgrej forventes 
igangsat gennem tilskud fra bl.a. 
Anlægsfonden, så snart der forelig
ger aftale med kommunen om 10-
årig forlængelse af lejeaftalen. 

Punkt 2. Beretning: 
Levnedsmiddelkontrol / 
Misligholdelse: 
Som tidligere oplyst havde den hid
tidige forpagters advokat d. 27. 
marts'08 skriftligt meddelt, at der 
var 'taget skridt' til at indhente god

kendelse af køkkenet. Formanden 
kontaktede d. 8. april Levnedsmid
delkontrollen i Rødovre og talte 
med vicekontorchefen, som oplyste, 
at der ikke var modtaget nogen an
modning fra forpagteren, om kon
trolbesøg. Vicekontorchefen fik be
skrevet de flytninger af køkkenma
skiner, vi havde foretaget, og han 
oplyste, at flytningerne var så uvæ
sentlige, at de ikke krævede fornyet 
godkendelse af køkkenet. Hidtidige 
forpagter havde efterfølgende an
modet Levnedsmiddelkontrollen 
om kontrolbesøg, og de eneste be
mærkninger i rapporten er, at ister
ningemaskinen skal flyttes fra 
grøntsagsrummet, og at toilettet i 
mellemgangen kun må benyttes af 
køkkenpersonalet. Alligevel har 
forpagteren til sin advokat oplyst, at 
køkkenet ikke kan godkendes. 
Hidtidige forpagters opførsel siden 
d. 1. februar'08 har således været en 
grov misligholdelse af Forpagt
ningskontrakten, og SSF's advokat 
overvejer, om forholdet skal have et 
retligt efterspil, eller om vi skal 
glemme' chikanerierne overfor be

styrelse og medlemmer, og bare 
komme videre? 
Bjarne mindede om, at toilettet i 
mellemgangen oprindelig blev ind
rettet så det kan fungere som handi-
cap-toilet og puslerum. Efter behov, 
må særlig aftale træffes med forpag
teren herom. Kommer der fjernvar
me-forsyning bliver det muligt at 
finde en ny løsning. 
Afleveringsforretning: 
Efter flere drøftelser er tidspunkt for 
hidtidige forpagters ophør endeligt 
fastlagt til onsdag d. 30. april kl. 
17:00. Tankbil med fyringsolie er 
bestilt til 30/4 kl. 18:00, for at undgå 
en truende tørlægning. 
Ny forpagter starter torsdag morgen 
1/5 kl. 07:00 med et rengøringshold. 
Der er indhentet 2 tilbud på nye låse 

i klubhuset. Fredag morgen 2/5 
kommer en låsesmed og omlægger 
alle låsene. 
Nyt system med chip-nøgle blev 
demonstreret. Har så mange fordele 
og skønnes at indeholde så mange 
muligheder, at det vælges. Vil kun
ne fungere som 'medlemskort', når 
der anskaffes konsol til afkodning af 
chippens oplysninger. Systemet 
vedligeholdes af bestyrelsen via PC. 
Hver enkelt 'nøgle' er registreret på 
navn/ medlemsnummer. 
Ny forpagter udleverer 3 nøgler til 
SSF, og de fordeles til formand, 
klubhusrepræsentant og plads
mand. 
Gæstesejlere vil kunne købe en 
'gæstechip' for kr. 30,-, med et ind
kodet tidsrum på f.eks. 3 dage. Tids
punkt for overgang til nyt system 
for klubbens medlemmer fastlægges 
senere. Men det giver en god mulig
hed for at stramme op, idet alt for 
mange (uregistreret) har B-nøgler. 
Ny forpagter: SSF's nye forpagter er 
ægteparret Signe og Ulrik Bing, 
som har restaurantfærgen 'Ellen' og 
'Kontiki Bar', begge beliggende i og 
ved kanalen bag operaen. Endvide
re driver de Kunstakademiets og 
Arkitektskolens kantine og Jubii's 
kantine begge på Holmen, og TV2's 
kantine i Sydhavnen. Kontrakten 
som bestyrer af Kunstakademiets og 
Arkitektskolens kantine bliver op
sagt, så de kan koncentrere sig om 
SSF's restaurant. Det er en stor for
del med en stab af deltidsansatte 
medarbejdere, som kan tilkaldes 
på/i varme sommeraftener/ 
weekends, så vi undgår tidligere 
kødannelse ved bestilling/ 
servering. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Sandbanken i sejlrenden: 
Drift- og Udviklingschefen for I/S 
Amager Strandpark Jesper Schrøder 
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[JS] har i høringsperioden proteste
ret mod vor klaptilladelse af ca. 50 
m3, selv om sandet stammer fra 
Strandparken. Miljøkontrollen har 
på SSF's vegne indgået et kompro
mis således, at SSF skal påbegynde 
arbejdet hurtigt efter d. 7. maj, og 
kun må 'klappe', når strømmen i 
Sundet er nordgående. Endvidere 
har JS forlangt, at der skal være en 
medarbejder fra Miljøkontrollen om 
bord, for at kontrollere, at der 
'klappes' på det anviste område, ud 
for SSF's havn, på > 4,5 m vanddyb
de. Da det ikke er lovligt med gæst 
om bord, vil SSF stille 'Bollen' til 
rådighed herfor, efter behov. SSF 
har anmodet entreprenør Jensen & 
Christensen om at foretage udgrav
ningen, men firmaets fartøjer er i 
Nordjylland og deres samarbejds
partneres grej er ligeledes langt 
væk. A043 Bent Knudsen har tilbudt 
sin assistance med at finde egnet 
gravefartøj i nærheden, f.eks. i Mal-
mo eller Trelleborg, og Bent vil også 
være til stede under selve gravear
bejdet. 
Bådauktion over forladte joller af
holdes søndag d. 4. maj kl 16:00 ved 
søndre port (skoleteltet). 
Hans Guldager er auktionarius med 
assistance fra Flemming von Wo-
wern. 
Forladte cykler, der blev mærket for 
4 måneder siden af pladsmanden, 
og som ikke siden er rørt eller mod
taget henvendelse om, vil blive 
skrottet (container). 
Bådstativer uden navn eller med
lemsnummer inddrages og placeres 
efter pladsmandens anvisning. 
Der afholdes 'Store oprydningsdag' 
søndag d. 1. juni kl. 09. Man mødes i 
Skipperstuen, hvor klubben giver 
morgenmad og fordeler opgaverne. 
Der planlægges taget billeder af 
større 'opgaver', for efterfølgende 
udskrivning af en regning til 
'synderen'. 
Pladsmand Kim Jensen holder ferie 
i ugerne 19 +20.1 den periode pas
ser Mogens Pedersen kontortiden 
og Arne 'det øvrige'. 
På sidste møde blev nævnt behovet 
for trimning af det grønne langs 
Amager Strandvej, nord for lågen. 
Sagen undersøges nærmere, idet 

Allan er af den faste mening, at det 
er kommunens opgave. Skulle area
let tilhøre SSF, bør der rejses nye 
skure. Det er bedre til at hindre ad
gangen til havnens område. 
Et Folkebåds-projekt (med kontrakt 
og depositum) har ikke været i gang 
det seneste år. Bør følges op, idet 
dens placering hindrer adgang til 
rydning af en rådden træstamme 
bag skurene. 
Fristen for medlemmers accept af 
tildelt havneplads har måttet for
længes, fordi Bladet først udkom 
efter fristens udløb. De sidste 3-4 
bådejere vil blive kontaktet, fordi 
uddeling af lånepladser 2008 bør 
ske snarest. 
Næste år vil det blive muligt at mel
de tilbage via en mail. En del skure 
trænger til maling. Leif vil besigtige 
dem og evt. sende brev til skurenes 
indehavere med en frist på feks. 14 
dage. Sekretæren udarbejder forslag 
til brev. 

Punkt 4. Klubhus: 
Klubhusets udvendige dametoilet er 
under renovering og bliver klar in
den Standerhejsningen. Driften af 
Seniorhuset drøftet igen. SSF betaler 
for 4 flasker gas pr. år til komfuret, 
men udskiftningen klarer man selv. 
At der blev ydet tilskud til yderlige
re 7 flasker til opvarmning må bero 
på en misforståelse. 
Der er ikke klarhed over, hvem der 
betaler depositum for lån/leje af 
huset. Depositum skal sikre, at der 
bliver gjort rent efter lån/udleje, 
idet der har været kedelige eksem
pler, hvor det ikke var sket. Aftalen 
om brugen af Seniorhuset ønskes nu 
ajourført, bl.a. med en opsat boo
kingkalender. Formand og Else 
Thuring færdiggør sagen og regle
mentet. 
Ønsket om opsætning af lærred i 
klubhuset er ikke blevet fulgt op. 
Sagen overtages derfor af Poul. Det 
er aftalt, at SSF køber DMU's pro
jektor om kort tid, når DMU har 
indkøbt en større og mere avanceret 
model til bl.a. fremvisning af film. 
Der er planer om større aktivitet 
med film-aften mv. i samarbejde 
med ny forpagter. 
Skipperstuen skal nu klargøres som 

medlemslokale, men med adgang 
for gæstesejlere. Det indebærer at 
hele Klubhusreglementet skal revi
deres. Tilrettelægges nu, så sagen er 
klar til efterårets generalforsamling. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Else har fået overdraget området 
efter Hanne Rosa, men gennemgik 
lige forløbet af kommende Stander
hejsning. 
Pinsemorgen ventes ca. 60 børn, og 
der aftales nærmere herom med ny 
forpagter. 7. juni er der Jazz i SSF kl. 
15 - 17. Jazzorkesteret 'Blå mandag' 
spiller. 85-året for SSF's stiftelse d. 
28. oktober fejres med en reception 
lørdag d. 1. november. Hertil indby
des repræsentanter for kredsen og 
kommunen/ rådhuset m.fl. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Revideret program for sejlerskolen 
er udsendt. 2 instruktører har meldt 
forfald, men der er fundet afløsere. 
'Tyveknægten' blev søsat i dag og 
Banditten' senere på ugen. 

'Øveballen' er endnu ikke klar, og 
desværre er aftalen om en nødven
dig reparation ikke opfyldt. Svend 
Erik Sokkelund har udarbejdet en 
liste over de ting der bør foretages, 
til brug for et nyt tilbud, men her og 
nu forsøges med nødreparationer, 
men klargøringen bliver forsinket. 
Tidspunkt for søsætning er usikkert, 
så der overvejes andre muligheder 
for de 3 x 5 elever indtil da. MORA 
kunne indgå som en løsning, idet 
der er nye medlemmer, der har 
meldt sig ind for at kunne deltage 
på Sejlerskolen. Herudover er der 5 
på ventelisten. Mange dele af hjem
mesiden, herunder oplysninger om 
Sejlerskolen, er forældet og ønskes 
opdateret NU. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Sæsonen startede i dag med mange 
både på vandet. Der er sejlads man
dage + onsdage for afdelingens 20 -
22 unge. Der øves kapsejlads andre 
dage efter behov. 
Y 160 er endnu ikke sejlklar, men 
det er kun rig-dele, der mangler, 
inden den kan sejle ud med elever. 2 
joller klargøres så de kan døbes til 
Standerhejsningen. 
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Kapsejlads for Ynglinge-klassen 
startede 25. + 26. april og vore unge 
er fortsat indehavere af 1. pladsen 
på ranglisten. 
I FEVA-klassen afholdes åbent VM 
ved Goteborg, men deltagelse fra 
SSF er tvivlsom. 
Pinsearrangementet drøftes på mø
de 29/4 med Lynetten. Der er op
stået mulighed for søndagsdemo-
sejlads med en Farr40. Nærmere 
herom vil følge. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Ungdomsafdelingen afholder 3-
dobbelt stævne 16. -18. maj i SSF 
for juniorer i Ynglingeklassen. Der 
ventes ca. 20 Ynglinge til stævnet. 
Dommere er hentet i andre klub
ber, da SSF's dommere er ude at 
rejse. Jan oplyste, at Amager Cup 
(distancesejlads + banesejlads) i år 
afvikles på en ny måde og over 2 
omgange i juni og september. Man
ge kommer langvejs fra, men har 
svært ved at skaffe mandskab i 
weekend's. Derfor bliver sejladser
ne afviklet som aftenmatch. Møde 
herom har netop været afholdt i 
Lynetten. 
I Bladets april-nummer er annonce
ret en familie-sejlads i Tuborg 
Havns Sejlklub søndag d. 15. juni. 
Derfor er SSF's familiesejlads flyttet 
til 22. juni. kl 09:00, så deltagelse er 
mulig begge dage. 

Punkt 9. Motorbåde og sikker
hed: 
Der planlægges fællestur til Barse-
båck i juni, se annonce i Bladet. 
Nattevagten slutter med udgangen 
af april måned. Baseret på erfaring 
fra vinteren vil enkelte elementer 
blive ændret inden efterårets vagt 
starter. 
Alle redningsstiger er nu på plads, 
idet dog midtermolens stiger end
nu ikke er udskiftet. En særlig fast
gørelse er her nødvendig. Sejlren
dens bøjer er lagt ud (3 + 3). En til
bagemelding ønskes, hvis udlæg
ningen bør justeres. Det overvejes 
at udlægge (4 + 3), idet fyret på 
Strandparkens molehoved så tjener 
som yderste røde mærke. I så fald 
orienteres Farvandsvæsenet, også 
fordi anduvningsbøjen jo er inddra

get, da den lå, hvor molehovedet nu 
er placeret. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul mindede endnu engang om, at 
udvalgene bør tænke IV2 måned 
frem, for i tide at få indrykket an
noncer mv. Deadline blev gentaget: 
der er 2 dages frist fra bestyrelses
mødet er afholdt. Anbefalede foræl
dre til ungdom inddraget med stof 
til Bladet. Formanden fremviste ek
sempel på 'Jubilæums-nummer' og 
ønskede, at SSF - Bladet markerer 
klubbens 85-års dag med et Sær
nummer. 
Det trådløse netværk fungerer nu i 
klubhuset. Oplysning om adgang 
hertil bringes i Bladet. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Der henstår afklaring af de nye reg
ler for håndtering af bl.a. våd affald 
fra køkken/restauration. Kim P. og 
Arne vil gennemgå bestemmelserne 
og tage aktion i samarbejde med ny 
forpagter. 
Der er opnået aftale om interview 

for opfølgning på sidste års møde 
om Prøvestenshavnen og andre ud
viklingsprojekter i Københavns 
havn. Vil blive bragt i Bladets juni
nummer. 

Mødet slut kl. 21:30 

Følgende datoer bedes reserveret: 
mandagene d. 26. maj (afbud fra 
Else) og 30. juni (afbud fra sekretæ
ren). 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^»jnetteos Jgådservice 
- mest udstyr for pengene og Altid billigst på ^mAger 

Telefon; 11$7 6106 
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Aldersfordeling i Sundby Sejlforening 
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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 

. c, R K u , 
K V < L Js 

\>""r^i""- Q 
.*• /"*) TVi 

* *r' s v ° 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Slettede medlemmer 
Nr Navn 
527 Christian Kjærgaard Nielsen 
227 Heidi Jønsson 
226 Lars Berlau 
443 Jette Kristiane 0. Pedersen 
643 Niels Kjærgaard Petersen 
714 Tonny Albertsen 
1082 Jens Thaarup Christiansen 
914 John Hansen 
506 Ivan Timm 
820 Kent Brovn Arp 
293 Carsten Arne Godske 
383 Anders Morten Andersen 
431 Lene Borch Hansen 
500 Lasse Jakobsen 
533 Louise Rosendal 
541 Lotte Hammer 
577 Toivo Hiljander 
648 Mikkel Fisker 
730 Thomas Ku Van Phan 
783 Jan Kartjansson Petersen 
866 Søren Heinesen 

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 

Sejlerskolen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Jan Jesting 
Uraniavej 20,1878 København V 

Lars Rathmann Nielsen 
Maltagade 10, 3 th, 2300 S 

TheaWesty Larsen Skogstad 
Engvej 19 K-1 th., 2300 S. 

Ditte Lea Westy Larsen Skogstad 
Engvej 19K, 1 th, 2300 S. 

Espen Jørgensen 
Howitzvej 75, 3 tv. 2000 F 

Aske Ytting Lambert 
Marsalavej 20, 2300 S. 

Frank Lambert 
Marsalavej 20, 2300 S. 

Lars Pedersen 
Pyrus Alle 6, 2770 Kastrup 

Brian Kofoed Hansen 
Holmbladsgade 78,3 th, 2300 S 

Kasper Anders Jørgensen 
Kvintus Alle 14, st. dør 4, 2300 S. 

Lasse Gustafson 
Kastrupvej 98B, 3 th, 2300 S. 

Martin Bottger 
Backersvej 10,1, 2300 S. 

Morten Munch Lund-Nielsen 
Cypernsvej 13, st., 2300 S. 
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SI 

Fra & til medlemmer 

Det er med stor beklagelse at vi ser 
os nødsaget til at træde ud af be
styrelsen. 
Med sejlerhilsen 
Benjamin Mody, Kent Nielsen og 
Hanne Nielsen. 

Fra Hanne (festudvalg) skal lyde 
en stor tak til alle de medlemmer 
der bredvilligt 
har stillet op med hjælp, råd og 
vejledning så de forskellige arran
gementer kunne blive en succes. 
Det er mit håb at alle vil stille op 
for min efterfølger. 

Aktiviteter i S SF i 2008 
16.-18. maj Kapsejladsstævne i SSF 

1. juni kl. 900 Store oprydningsdag 
6. juni Jazz i SSF 
7. juni Kl. 14oo jazz i SSF 

14.-15. juni Fælles tur til Barceback 
22. Juni Familiesejladsen 
23. juni Sankt Hans aften i SSF 
27. juni Sejlerskolens instruktørmøde kl. 18 

16.-17. aug Sejlerskolens weekendtur 
1. sept Sejlerskolen, tilmelding til prøve 

20. sept Sejlerskolen, motorlære 
27. sept Sejlerskolen, prøve i sejlbåd 
28. sept Sejlerskolen, prøve i motorbåd 
3. okt Sejlerskolen, afslutning 

4.-5. okt Sejlerskolen, afrigning 
18. okt. kl. 17°° Standernedhaling 
25. okt Afriggergilde 
26. okt. Generalforsamling kl. 9°° 
1. nov Reception SSF 85 år 
6. dec SSFs julefrokost 

www.sundby-sejlforening.i 

OB 

S 

Der afholdes 

Store oprydningsdag 
søndag den 1. juni kl. 9. 

Alle medlemmer opfordres til at deltage så 
vi kan få en pæn havn og vi mødes i Skip
perstuen, hvor klubben giver morgenmad 
medens vi fordeler opgaverne. 
Der bliver taget billeder af større opgaver, 
for efterfølgende udskrivning en regning 
til dem, der ikke selv har ryddet op. 
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Returneres ved varig adresseændring 
Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

Familiesejlads 
i SSF 

Søndag den 22. juni 

Se mere på opslagstavlen 

Der er løb for 
sej I bade <& motorbade 

Flotte præmier 

Tag hele familien med 
og mød op på terrassen 

kl. 9oo 



HHHHHHHH! 

Juni 2008 67. Årgang 
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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 Amagerbanken 5203 2001750 
Telefax 32 59 35 60 Postgirokonto: 7 05 65 16 
Restaurationen 32 59 41 30 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 

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

Havneudvalg: 
Bjarne A. Larsen 21 66 68 27 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Posten er ledig. 
Er du interesseret? 
Henvendelse til bestyrelsen. 

Festudvalg: 
Else Thuring 22 25 01 46 
E-mail guldring@stofanet.dk 

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

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail....messinavej@webspeed.dk 

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

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

zQ 

Så er det trådløse netværk klar til 
brug for medlemmer og gæster. 
Det kan bruges i klubhuset og så 
langt det rækker udenfor, men des
værre ikke i hele havnen endnu. 

Adgangskoden er: 

sundbysejl1923 

O plysning 

B 
S 

ladet 

ejlere 

Har du ikke nogle 
gode oplevelser du 
vil fortælle om? 

Forsidebilledet: 
Aftenstemning ved Hårbølle 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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____________ 

SSFs hornorkester spillede Køen til morgendrammen og brødet 

Pinsemorgen 

Traditionen tro var Sundby Sejlforening igen i år værter for medlemmerne samt mange svenske gæstesejlere pinse
morgen. Vejret var dejligt og mange mødte op til morgenmad og en lille dram. 
Der blev smurt 800 halve rundstykker, så vi var i gang tidlig på morgenstunden. Alt blev spist. 
En stor tak skal lyde til de mange hjælpere, uden dem var det ikke nået. Hans var den store bagemester, vi havde 
fået lov til at låne ovn af vor forpagter Ulrik, der ligeledes havde hjulpet os med indkøb af div. pålæg. En stor tak til 
Ulrik og Signe. 
Rita, Helga, Britt, Grethe 0. Søren (Ballast) og Hans samt undertegnede stod for smøring af alt maden samt serverin
gen. Grethe J. og Bjarne (doktor Bjarne) stod for udskænkning. En stor tak for hjælpen skal lyde, det var et godt team, 
vi havde travlt men vi havde det også sjovt. 
Hornorkestret spillede og som fællessang sang vi "I Østen Stiger Solen Op." 
Med sejlerhilsen festudvalget. 

Også lotterierne En fortjent hvilepause til det frivillige personale 

Flere sidde pladser skulle der til 

-og meget mere brød var nødvendigt 

SONDRE 
! MOLE j 



RESTAURANT 

SUNDBY SEJL 
Pris for 

Pris medlemmer 

VARMT: 
Sejler kaffe og the 10,- 5,-
Sejler kaffekande 60,- 30,-
Kaffe sort 20,-
Caffé latte, Café au lait, Cappucino eet 25,-
Espresso 20,-
The 20,-
Chai the - krydret the med masser af mælk 25,-
Irsk kaffe 45,- 35,-

SODAVAND: 
25 cl. fl. Sodavand 18,- 12,-
50 cl. fl. Sodavand 23,- 16,-
Juice 20,- 15,-
Kildevand 10,-

ØL: 
Fad øl lille 25 cl 20,- 14,-
Fad øl stor 50 cl 40,- 28,-
Flaske øl 25,- 14,-
Flaske øl lux 30,- 19,-

VIN: 
GI. vin 35,- 20,-
Huset vin fl 150,- 100,-
Husets bedre vin fl 250,-

SPIRITUS: 
Alm. spiritus 2 cl 25,- 15,-
Lux spiritus 2 cl 30,- 20,-
Likør4 cl 25,- 15,-
1/2 fl. Snaps 275,- 200,-
1/1 fl. Snaps 450,- 350,-

• 

RESTAURANT 

SUNDBY SEJL 

MENU (med forbehold for ændringer) 

Morgen kl. 900 - 1030 

Franskbrød med ost el. rullepølse el. spegepølse 15,00 
Winerbrød el. croissant 12,00 

Frokost kl. 1100 - 1600 

Uspeceficeret smørrebrød 25,00 
Dagens salat 45,00 
Lun 68,00 

Aften kl. 1700 -2030 

Dagens salat 45,00 
Bagt laks med grønne asparges, nye kartofler og salat af spidskål 149,00 
Hakkebøf med bløde løg, sauce og kartofler 99,00 
Havne burger 150 g. med salat og fritter 89,00 
Flæskesteg med rødkål, sovs og persillekartofler 99,00 
Coq au Vin - hane i rødvin 139,00 

Dagens ret (hver ugedag) 

Mandag: Stegt flæsk med kartofler og persillesovs 99,00 
Tirsdag: Dagens ret - ring og spørg 99,00 
Onsdag: Forloren hare med ribsgele, kartofler og sovs 99,00 
Torsdag: Dagens ret - ring og spørg 99,00 
Fredag: Wienersnitzel med det hele 99,00 
Lørdag: Dagens ret - ring og spørg 99,00 

Hver søndag kl. 1100 - 1600 

Brunch og frokost buffet 99,00 
Brunch og frokost buffet til medlemspris 68,00 

"tf 



I gang med oprydning af 
mange læs affald og endda 
kun det allerværste affald. 

Oprydning på pladsen 

Friske medlemmer, der mødte opfor at gøre havnens område pænere, hed ved morgenkaffen planlægges og fordeles arbejdet 

Billeder fra pladsen 

Så pænt kan det gøres 
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OFOF 
Organiserede Fritidssejlere omkring Flakfortet 

"Organiserede Fritidssejlere om
kring Flakfortet" har den 5. maj 
afholdt ekstraordinær generalfor
samling i Sejlklubben Lynetten 
med det ene punkt på dagsorden: 
At nedlægge foreningen. 
Der blev foretaget skriftlig afstem-
ning( Hans Guldager var dirigent 
og SSF var repræsenteret ved Vagn 
Preisler og Else Thuring. 
Forslaget om nedlæggelse blev en
stemmigt vedtaget. 
Efter en debat blev man ligeledes 
enige om, at de likvide midler ca. 
10.000 kr. gives til KØS en sam
menslutning ,der udfører ung
domsarbejde i Svanemølleområdet 

under en fælles ledelse bestående 
af repræsentanter for Kjøbenhavns 
Amatør-Sejlklub, Sejlklubben Sun
det og Øresunds Sejlklub Frem. 
Endvidere blev det vedtaget at 
OFOFvs anlæg på Flakfortet skal 
overdrages til ejeren af Flakfortet 
med et gavebrev til gavn for alle 
sejlerne. 
Overdragelse af gavebrevet skete 
den 25-5-08 med en kanonsalut ved 
en lille højtidelighed i "Sailors cor-
ner" på Fortet. 

Tore Svensson, ejer af Flakfortet, 
har oprettet en ny klub "Klub Flak
fortet" der er et nyoprettet samar

bejdsforum, hvor alle sejlere kan 
blive medlem. Medlemmer er de 
der køber årskort. 
Medlemmerne får ved køb af et 
årskort en rabat på 100 kr., der ind
løses ved indkøb i øens butik, be
nyttelse af minigolfbanen eller køb 
af el-forsyning. 
Medlemmerne vil ved mail få op
lysninger om medlemsarrangemen
ter. Arrangementerne vil blive ba
seret på både danske og svenske 
traditioner. 

Else Thuring 

Foreningen OFOF lukker og slukker. 
Vi har tidligere meddelt, at Flakfor
tet har oprettet egen klub, hvor sej
lere kan tilslutte sig og ved opgivel
se af egen e-mailadresse bliver holdt 
orienteret om sejler-arrangementer 
på fortet, samt opnår rabat ved køb 
af årskort. Rabatten udmøntes kon
tant ved køb i kiosken eller ved køb 
af strøm etc. 

Klub Flakfortet, som nyskabelsen 
er døbt, har alle betingelser for at få 
sucess, idet det er min opfattelse at 
familien Svensson er de rigtige til at 
drive fortet og allerede har vist for
ståelse for såvel bevarelse af det 
historiske ved Flakfortet, som øn
sket om at opfylde sejlernes behov. 

Klub Flakfortet er ikke en forening 
med valgt bestyrelse, hvilket også 
ville være urimeligt, idet det er en 
privat investering og naturligvis på 
længere sigt bør give et afkast. 
Klubben har til konsultative formål 
oprettet et rådgivende organ, hvor 2 
bestyrelses-medlemmer i OFOF har 
accepteret at repræsentere sejlerne. 

Disse repræsentanter, der begge 
ofte kommer på Flakfortet er: 

Leif Mathisen - Sejlklubben Sundet 
og Peter Møller - Christianshavns 
Bådelaug 

I konsekvens af ovenstående beslut
tede den ekstraordinære generalfor
samling den 5. maj 2008 at nedlæg
ge OFOF. 

Det blev endvidere besluttet at 
overdrage OFOF's aktiver på Flak
fortet til den nye Klub Flakfortet, 
der således også fremover kan be
nyttes af sejlerne. 

De resterende aktiver, der endnu 
ikke er endeligt opgjort, men for
ventes at være omkring kr. 10.000,-
donere s til ungdomsprojektet KØS 
i Svanemøllehavnen. 

KØS blev af bestyrelsen anset for en 
værdig modtager, idet det er en ny
skabelse i ungdomsarbejdet i Dan
mark, der har evnet at ændre tidli

gere enkeltklubbers ungdomsarbej
de og samle aktiviteterne i en fælles 
klub, med egne aktiver og speciali
seret ledelse. Juniorerne fortsætter i 
moderklubberne efter det fyldte 22 
år, hvorfor KØS ikke virker som en 
konkurrerende sejlklub. 

Bestyrelsen takker alle medlems
klubberne for støtten i de år, der er 
gået og håber I alle modtager den 
fortsættende KLUB FLAKFORTET 
i samme gode ånd, som har været 
OFOF til del. 

Jeg benytter denne lejlighed til at 
takke alle bestyrelsesmedlemmerne 
i OFOF for det gode samarbejde og 
kammeratskab der har været udvist. 
Ikke mindst fortjener kasserer og 
sekretær Boris Damsgaard en speci
el tak for den store indsats, han per
sonligt har ydet. 

Bent Hansen 
Formand for OFOF 
26. maj 2008 
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SSF tilbyder medlemmer at sejle i klubbens sejlbåd Mora! 

Her er vi ikke verdensmestre. Lars 
var ansvarlig for at få masten på, 
men glemte Sallingshornene... Så fik 
han en tur i stolen. 
(Foto: Svend Erik Sokkelund) 

Det gode skib Mora, du kan komme 
ud og sejle med. 

Mora på sejltur, afprøvet og klar til sejlads 

I SSF har vi en fælles båd der hedder Mora. Den kan lejes af alle medlemmer og bruges til weekend- og korte af
tenturer. Prøv at tage familien med ud på en tur, eller lav en udflugt til vores naboland Sverige . 

Regler for Mora kan kort beskrives som: 

0 Der skal være et medlem med duelighedsbevis ombord. 
0 Det skal minimum være to voksne over 18 år. 
0 Man sejler altid med redningsvest, for alle der er ombord, også i havnen 
0 Du skal være med til at holde båden så flot som den nu er. 
0 Du skal være godkendt af en ansvarlige, der er til stede, på en af vores ugentlige torsdags aftener, der starter 

klokken 1800 fra plads 270 
0 Udleje aftales med en af de ansvarlige og skrives på listen i skur 713 
0 Et årskort koster 750 kroner, med fri sejlads i en sæson 
0 Det koster 100 kroner, at låne båden en dag, hvis du ikke har et årskort (weekendturer forhandles) 

Velkommen torsdage klokken 1800 på plads 270 på Nordre Mole ved ungdomshuset. 

MORA og hendes Venner 

Vindstyrker 
m/s km/t Betegnelse Virkninger på en ølkasse i en sejlbåd 

0 0 Stille Sejlene hænger slapt. Roret passer sig selv. 

0-2 0-5 Næsten stille Begyndende træk i sejlet. Hvis alle skøder slækkes, kan roret stadig passe sig selv. 

2-3 5-10 Svag vind Sejlene blafrer livligt, og båden driver sideværts mod læ. Anstændigvis må skøderne hales hjem, og 
roret fattes. Idet sejlene fyldes, krænger båden og ølkassen flyttes ned på dørken. 

3-5 10-20 Let vind Øllerne kan ikke stå alene uden at vælte og må støttes eller holdes i hånden. 

5-8 20-30 Jævn vind Tomme flasker ruller mod hinanden på dørken og må lempes ud over en af siderne. 

8-11 30-40 Frisk vind Alle øller til afkøling må nu hales indenbords. 

11-14 40-50 Hård vind Ingen må nu have ansvaret for mere end en tom flaske (ad gangen). 

14-17 50-60 Stiv kuling Ølkassen har tendens til at kure og hoppe på dørken. En mand udpeges til at sidde på den. 

17-21 60-75 Hård kuling Flasker kan stadigvæk åbnes af én mand. Byndende besvær med at ramme munden. 

21-24 75-85 Stormende kuling Flasken må holdes med begge hænder. Kun øvede personer kan alene få kapslen af. 

24-28 85-100 Storm 
Der skal to mand til at knappe op. Tom emballage kan nu kun smides ud i læ. Vanskeligt at ramme 
munden. Enkelte tænder slås løse. 

28-33 100-120 Stærk storm 
Øllet har en tendens til at skumme ud af flaskerne. Meget vanskeligt at drikke. Læber flækker og 
tænder falder ud. 

33- 120- Orkan Alle åbne flasker skummer over. Umuligt at drikke. Åbningsforbud (midlertidigt). 
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Lidt om broer i København. 

Bronavn Fri sejlvidde i M. Fri sejlhøjde i M. 

Nyhavnsbroen 9,1 1,8 
Wildersbro 8,1 1,8 
Christians IV's bro 7,2 2,3 
Knippelsbro 35,0 5,4 
Snorrebro 13,3 2,2 
Børnehusbro 7,8 1,9 
Holmensbro 14,9 2,3 
Børsbro 21,8 2,2 
Højbro 18,1 2,3 
Stormbro 5,8 2,3 
Marmorbro 7,0 2,5 
Prinsens bro 7,9 2,0 
Bryghusbro 9,4 2,0 
Langebro 35,0 7,0 
Bryggebroen, faste sektion 19,9 5,4 
Bryggebroen,svingbroen 34,5 

Sjællandsbroen 16,0 3,0 
Jernbanebroen 17,0 3,0 

Slusens åbningstider: 

Fra den 1. maj til og med den 31. august kan slusen passeres: 
Alle dage: 9.00 -10.00 og 17.00 -19.00. 
Torsdage tillige til kl. 19.30. 
15. og 16. august: tillige 12.00 - 24.00. 

Fra den 1. september til og med den 16. november kan slusen passeres: 
Fredag: kl. 15.00 -16.00 
Lørdag og søndag: kl. 9.30 -10.30 og 15.00 -17.00. 
Fra 4. september til og med 25. september tillige torsdage: kl. 17.00 -19.30. 

Kim, motorbådsrepræsentanten. 
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Fartøj sberedskabet Sundet Syd 
Det er faktisk også lige præcis her omkring SSF 

Kære SSF'er 

Kort orientering om Fartøjsberedskabet Sundet Syd. 

Forkortelser: 
SOK= Søværnets Operative Kommando 
MHV = Maritime Hjemmeværn. 
Fartøjsberedskabet er et supplement til søredningstjenesten som styres af SHM, primært med Søværnets og 
MHVs egne enheder, og sekun-dært med lystfartøjer fra diverse havnegrupper. 

Periode: 
Fra 1. maj til 1. oktober. 

Lille alarm: 
Deltager kun en havnegruppe. 

Stor alarm: 
Deltager mere end en havnegruppe og/ eller Søværnet og MHV. 

Beredskabet blev i 1993 godkendt af SOK og styres af Lynetten, som har kontakten til BHM og MHV, og 
Lynetten har til formålet installeret en landbaseret VHF-station. 
Beredskabslederen opholder sig der-for i Lynetten med underledere/-gruppeledere i SSF, Kastrup og 
Dragør Motorbådsklub. 

SSF-Gruppen: 
Vor beredskabsgruppe er lille med kun 7 medlemmer og 2 fartøjer, Bollen og Laura. 
Vi har besluttet, at Bollen altid skal ud, både under lille og stor alarm. Derfor har Bollen 7 skippere og 
besætningen kan hurtigt findes i klubhuset eller på pladsen. 

Fremtiden: 
Beredskabsgruppen skal ikke have vagt, men stå til rådighed via en alarmeringsliste, som kun udleveres 
til Politiet, Falck, Lyngby, Radio, SUM og MHV. 
Systemet er herefter, at den første i SSF-Gruppen, der opnås kontakt med, alarmerer resten af gruppen 
(mindst en skipper). 

Beredskabet kunne godt bruge et hurtiggående fartøj, men vær opmærksom på, at eftersøgninger ofte fo
regår tæt på Saltholm, så probelleren skal helst være beskyttet med en hæl eller andet. 

Henvendelse til 
SSFs gruppeleder Ib Petersen 

Bollen er sejlerskolens motorbåd. Det er en DM Fisherman 27' 
(8,6m), bygget i 1977 på Dueholm Værft i Københavns Nord
havn. Den fik ny motor i 1993: en Perkins LD 4-236M, som er en 
4-cylindret dieselmotor på 75 BHK (3,86 liter) og forsynet med et 
Borg Warner hydraulisk gear 2,1-1. Marchfart er 6 knob ved 
1.500 omdrejninger i minuttet. Fartøjet er også klubbens arbejds-
og dommerbåd. Den er tilsluttet Fartøjsberedskabet Sundet Syd 
som redningsbåd, og er derfor rigget med bom og redningssele, 
så en bevidstløs person nemt kan bjærges. 
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LANEPLADSER 2008 
30. maj 2008 

Følgende lånepladser er uddelt. 

Tildeling af en havneplads er først endelig, når medlemmet har betalt havnepenge (160Kr gange bådens bredde og 
længde), samt har vist duelighedsbevis og kvittering for bådforsikring. Når dette er i orden, udleveres et pladsmær
ke, 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 eller tildeling 
af låneplads. 

Følgende medlemmer har fået tildelt låneplads i 2008: 

Medlnr. Indm. Navn Lånepladsnr. 

A369 14-08-97 Gry Pedersen 43 

A688 20-11-97 Kim Sonny Rasmussen 269 

A305 08-03-01 Lars Brøgger Jensen 29 

A486 12-06-03 Kirsten Damgaard 138 

A1070 11-09-03 Per Hjorth Christensen 65 

A946 16-09-04 Henning Jensen 137 

A186 07-10-04 Erik Bremer Sørensen 198 

A512 03-02-05 Per Foged 46 

A548 03-02-05 Henrik Victor Hegelund 148 

A939 28-04-05 Sofie Rosendahl Hansen 16 

A944 28-04-05 Jan Lauridsen 44 

A1021 23-02-06 Palle Kjær 185 

A460 12-10-06 Lars Brun Nielsen 240 

A591 29-03-07 Klaus Borregaard 99 

A698 26-04-07 Jakob Exner 219 

Havneudvalget 

Fra Søsportens sikkerhedsråd 
Se mere på www.soesport.dk 

Nedenfor ses oversigt over antal omkomne fritidssejiere (omfatter alle 

der færdes bruger vandet til rekreative formål) siden år 2000. 

ÅR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Antal 

omkomne 10 30 16 12 16 22 20 28 

HUSK ! Redningsudstyr og redningsorganisationer kan redde dit liv, men de kan ikke forebygge uiykker. Det kan 

kun DU gennem viden og omtanke. 
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Fra Havneudvalget 
Hvordan kan det være: 
At det hvert år skal siges, at der skal være 

=> S SF Stander på fartøjer i havnen. 
=> gyldigt årsmærke på alle fartøjer. 
=> navn og hjemhavn på alle fartøjer. 

I øvrigt er det kun fartøjer der er i velholdt stand, der kan få 
anvist plads i havnen. 
Når man har fået plads i havnen, skal man fortsat holde sit far
tøj i velholdt stand. 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. maj 2008 
Afbud: Else 
Som indledning til mødet blev be
styrelsen præsenteret for vort nye 
forpagterpar Signe og Ulrik. 

Punkt 1. Protokol: 
Seneste korrespondance mellem ad
vokater om tidligere forpagtnings 
afslutning gennemgået. 
Københavns kommunes Ungdom 
og Fritidsafdeling's Team Bade' 
melder sig ind i SSF. Afdelingen har 
herefter fået tilladelse til at opstille 
en 40 fods container fra d. 20/6 til 
31/8'2008 til opbevaring af livred
dernes redningsfartøjer til brug i 
Amager Strandpark. Containeren 
males og placeres parallelt med ve
jen mellem Fritidshuset og toilet på 
nordre mole. 
OFOF (Organiserede Fritidssejlere 
Omkring Flakfortet) nedlægges. Se 
særskilt artikel herom i Bladet, skre
vet af Else, der deltog i det sidste 
møde. 

Punkt 2. Beretning: 
I dag er nyt låsesystem etableret i 
klubhuset. Bestyrelsens medlemmer 
fik hver sit plastnøglekort udleveret 
imod kvittering. Forpagteren har 
ligeledes fået nøglekort. 
Et tilsvarende plastkort vil fremover 
fungere som medlemskort og det 
fremsendes hurtigst muligt i separat 
post sammen med orienterings-
skrivelse om rabat-ordningen i re
stauranten 'Sundby Sejl'. 
Medlems- & nøglekortet får multi
funktion efter nærmere fastlæggelse 
og alle kort fremstilles på en til for
målet anskaffet maskine og registre
res i pladsmandens PC. Omlægnin
gen foregår i samarbejde med for
pagteren. En nøgleringsudgave kan 
erhverves på havnekontoret. 
Jens Green Jensen er bemyndiget 
som SSF's repræsentant i ny ar
bejdsgruppe under DIF/DS etable
ret af Arealudviklingsselskabet 

(tidligere Københavns Havn) for 
udvikling af 'Havneklubben A/S' i 
Prøvestenshavnen. Havnen ventes 
nu først ibrugtaget 2009. Artikel 
herom kommer snarest i SSF-bladet. 
Sandbanken i sejlrenden er gravet 
væk d. 15. maj, og sejlrenden 'rettet 
ud'. 
Bent Knudsen og Ib Ejlev har over
våget arbejdet sammen med chefen 
fra Miljøministeriets 'Klap team'. 
Bent har udsat sideafmærkninger 
præcist iht. Farvandsvæsenets regel
sæt. Anduvningsbøje som er angivet 
i søkortet findes ikke længere. Dette 
meddeles Farvandsvæsenet. 
I morgen d. 27. maj er der møde 
med København Kommune, hvor 
ny lejekontrakt præsenteres. For-
handlingsgruppen fra kommunen 
forespurgte om mødet kunne flyttes 
fra kommunens mødelokale til SSF, 
hvilket formanden straks acceptere
de, så gruppen kunne se havnen, 
som den tager sig ud i maj. 
Tonny omtalte en sag, hvor en grup
pe festende SSF-medlemmer uret
mæssigt var blevet bedt om at 
'trække sig væk' fra slæbestedet ved 
DMU. Vil følge op på sagen, så en 
gentagelse kan undgås. 
Bådauktionen afholdt d. 4. maj var 
en succes med en indtægt på kr. 
40.860. Midlerne placeres i puljen 
'Foreningsbåde'. Johnny Pileborg 
havde organiseret det hele med kort 
varsel, og Hans Guldager og Flem
ming v. Wowern stod for selve auk
tionen. 
Fartøjsberedskabet 'Sundet Syd' har 
afholdt møde d. 22/5 i Dragør. Bjar
ne A. Larsen orienterede herfra. Re
daktøren anbefaler, at der skrives 
om beredskabet i SSF-Bladet, så alle 
får indsigt i formål og organisering. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Lewis har totalt istandsat beddings-
vognen, så den fremtræder som en 
udstillingsmodel. Medlemmer som 

benytter den, bedes derfor fremover 
rense den for malingsklatter mv. 
efter brug. 
Der er uddelt et antal lånepladser, 
baseret på en vurdering, hvilke 
pladser der ikke benyttes. 
Ikke-medlemmers benyttelse af slæ
bestedet drøftet. Der er ikke offent
lig adgang som flere tror. Enkelte 
brugere har meldt sig ind i SSF, for 
at kunne benytte slæbestedet. Disse 
både udstyres med særskilt årsmær-
ke. Det overvejes, at etablere bom 
eller kæde, men først opsættes skilt. 
Så vurderes sagen påny. 
Havneudvalget vil gennemgå et par 
aktuelle 'bådprojekter', og vurdere 
om der er fremdrift. Både der (kun) 
har betalt (vinter-)pladsleje, skal 
være søsat pr. 1. maj. Havneudval
get vil se på forholdet, og efter be
hov opkræve supplerende pladsleje. 
Tilhørsforhold til stålskab placeret 
ved DMU blev efterlyst. Tonny for
klarede, at det benyttes til opbeva
ring af olie og brændstof for ASS, 
DMU og SSF. 
Forsikringsforhold vedr. slæbejoller 
under 4 m blev kort behandlet. Ikke 
alle familieforsikringer dækker dem, 
og så skal den særskilt forsikres. 
Husk at joller skal bære årsmærke. 
Ved uddeling af pladsmærket for 
2009 planlægges det, at bådejere 
medbringer forsikringspapirer. An
svarsforsikring er obligatorisk. 
Flaggast efterlyses til nedhaling af 
flag. 'Jobbet' besættes evt. som 
pligtarbejde for en 'flyver'. Røde-
Mogens sætter flagene. Et medlem 
vil blive indkaldt til samtale efter 
ukontrolleret optræden. 
En sag om manglende korrekt båd
navn drøftet mere principielt. Må 
ikke have karakter af 'annonce'. 

Punkt 4. Klubhus: 
Et rengøringsselskab udfører frem
over rengøring af klubhusets ud
vendige toiletter - efter tilbud. Dette 
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er aftalt med ny forpagter. 
Tidligere fremsat ønske om (aflåst) 
skab til gryde og service i Fritidshu
set er endnu ikke afsluttet. Arne 
Olsen bemyndiget til at aftale en 
løsning. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Marianne Jensen ('Aramis'), Grete 
Ørskov og Lena Steffensen er ind
trådt i Festudvalget. Møde afholdes 
Grundlovsdag kl 14. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
'Øveballen' er nu næsten tæt efter 
søsætning. Tages dog kortvarigt på 
beddingvogn i denne uge. En plan 
for dens restaurering, med start 
straks ved optagning, udarbejdes. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Det blev et forrygende Pinsearran
gement i år - men uden luft. Allige
vel kom ca. 60 børn og unge på van
det i kajakker, windsurfere, joller, 
speedbåde og Ynglinge mv. 
Lørdag var der 72 til spisning i fri 
luft, og der blev fortæret store 
mængder af mad. Det var en fanta
stisk weekend. Enkelte kom ud og 
spurgte om de kunne købe sig ind 
på en middag i den dejlige aften. 
Der kom 17 deltagere fra Lynetten, 
13 fra Bornholm, 11-12 fra Kastrup 
og 31 fra SSF inklusive vore instruk
tører. Desværre måtte Farr40-
oplevelsen undværes, dels var der 
ingen luft, dels strejkede motoren 
dagen før. 
Mandage er der nu så stor travlhed, 
at det kniber med båd til alle. Der er 
mange nybegyndere, så et par opti
mistjoller ville nu alligevel være 
velkomne og så er der nu ikke in
struktører nok, derfor denne opfor
dring, kom og hjælp os, specielt på 
mandage kl. 17:30 - men også ons
dage. Der var 25 unge sidste man
dag. 
Med DIF/DS er der aftalt etableret 
en arbejdsgruppe, der skal besøge 
og nærmere studere DMU, for at få 
klarhed over dels hvad DMU er, 
men også for at finde svar på hvor
ledes klubberne bedst kan fastholde 
de unge i sejlsport eller idræt, dvs. 
et forsøg på at bygge bro mellem 
idrætsgrene. DS' formand deltager. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Amagerbladet har lige bragt en me
get fin artikel om kapsejlads i SSF. 
Et ynglingestævne har været afholdt 
med stor succes. Der blev indgået en 
deal med forpagteren, så de unge 
fik en rigtig god middag i Sundby 
Sejl. Stor tak skal desuden lyde til 
hoveddommere og baneledere fra 
Hellerup Sejlklub, til Rune og Kim 
fra badminton, som topmærkebåd, 
til Benjamin, der ydede en enorm 
indsats som mærkebåd og til Erik 
Hauerberg i DMU samt Tobias og 
Rikke. 
Der blev afviklet 6 sejladser under 
de mest vanskelige forhold, men 
uden en eneste tyvstart trods de 
mærkelige vind- og strømforhold. 
På et tidspunkt havde strømmen 
taget et startlinie-mærke, som kane
de mod syd og gjorde linien længere 
og længere. Men der skal lyde en 
meget alvorlig kritik af kapsejlere 
fra Kastrup, der udviste total man
gel på respekt for SSF's kapsejlads, 
ved at sejle direkte gennem feltet til 
gene for Ynglinge, mærker og dom
merbåde. 
Den 4-dobbelte verdensmester 
Mads Chistensen fra Hellerup løb 
med den endelige sejr, med Ynglin
gen fra Furesøen på 2.-pladsen, der
efter 2 KDY-både og endelig på 4. 
pladsen vor egen båd. De kunne 
ikke rigtig finde melodien i vort far
vand, men deres 'hjemmebane' lig
ger jo også nord for København. De 
fører dog fortsat ranglisten når sid
ste stævne afvikles i Hellerup, og 
dermed er udtaget til VM. 
I Lynetten har der været møde om 
Amager Cup, og SSF er blevet 
spurgt om hjælp til at stille med en 
måltagningsbåd. SSF's gamle kap
sejlads udvalg spørges herom. Af
vikling af DM for Folkebåde, som 
SSF måtte opgive at stå for, blev 
givet videre til Kastrup, men de har 
på useriøs måde stillet krav, der 
hindrer en afvikling der. SSF råder 
for tiden over 2 både helt fremme i 
kapsejladsfeltet: det er Folkebåden 
med Frisendahl, Knudsen og Empa-
cher samt vor kendte Yngling. Beg
ge fører egen rangliste. Tonny hav
de lige deltaget i Folkebådsstævne i 
Kolding med 27 både, hvor 19 tilhø

rer Top 20 i DK. 

Punkt 9. Motorbåde, sikkerhed og 
renovation: 
Om renovation: 
Vognmand M. Larsen er godkendt 
transportør af al affald, og derfor 
løses opgaven i samarbejde med 
ham. Kim pladsmand bliver daglig 
kontakt. 
Sikkerhed: 
Alarmen ved bagdøren flyttes nu til 
døren i mellemgangen fra Skipper
stuen. 
En artikel i Amagerbladet antyder, 
at SSF ikke er godkendt som 'Blå 
Flag'- havn, men det er forkert. Vi 
har fået det Blå Flag 2008, så en kor
rektion vil blive anmodet om opta
get, fordi kommentaren: - 'en enkelt 
havn mangler' - antyder at netop 
SSF ikke skulle være godkendt. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul mindede om, at man nu skulle 
tænke i sensommerens arrangemen
ter, så de kan bringes i juni
nummeret, da næstfølgende blad 
først kommer medio august. For
manden beklagede, at mail med 
program for og omtale af 30-års-
festen i Lynetten lørdag d. 30. maj, 
ikke var kommet med i maj-
nummeret. Koden til den trådløse 
internet-opkobling i SSF's Skipper
stue (og havnen, hvor der er dæk
ning) bedes bragt i Bladet. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Meget tyder på, at Lynettens restau
rant har indført samme koncept og 
prisniveau som vores 'Sundby Sejl', 
så der bliver nok lidt konkurrence 
på kvaliteten. 

Mødet slut kl. 22:10 
Bemærk: næste møde er flyttet til d. 
7. juli kl 18:30 med Bjørka som refe
rent. 
Følgende datoer bedes reserveret: 
mandagene d. 25. august, 29. sep
tember, 27. oktober, 24. november 
og 29. december 2008. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Søsportens IQ sikkerhedgråd: 

Undersøg vejrforholdene 

Hold redningsudstyret ved lige 

Giv ikke anledning til uro: Ring 
hjem 

Hold båden ved lige 

Lær at svømme 

Vis hensyn over for store skibe 

Lær at sejle 

Bliv ved båden hvis den kæntrer 

Lær søens færdselsregler 

Bland ikke spiritus og søsport 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

Jlgmttens Jgådservice 
- mest udstyr for pengene og altid billigst på ^mnger 

Telefon: ?I?7 6106 

Har du husket at 
forny dit fisketegn? 

i 4 l,j 
• • — .."1* 

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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hil Huskat! 
tjekke for opslag 

i klubhuset 

Der kan være 
aktiviteter, som 
ikke er nået at 
komme med i 

bladet. 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Jesper Kjeldgaard 
Edvard Thomsens Vej 69, 2300 S. 
Janus Weile 
Kurlandsgade 31, 3., 2300 S. 
Jens Sune Jacobsen 
Ravnsborggade 5, 4 th, 2200 N. 
Thomas Frisendal 
Øresund Parkvej 6, 4, 2300 S. 
Gerda H. Jensen 
Tyrolsgade 9,1 th, 2300 S 
Jan Valentin Petersen 
Holmbladsgade 15,4 th, 2300 S. 
Peter Mouritsen 
Sønderborggade 6, 3 th, 2100 0 
Dennis Møller Jensen 
Bremensgade 47, 2 tv. 2300 S. 
Maria Louise Lemming 
H.C. Hansens Gade 11, 2300 S. 
Jesper Arne Søgaaard 
Øresund Parkvej 5, 4 tv., 2300 S. 
Helle Ibsgaard Andersen 
Cumberlandsgade 12,1 tv. 2300 S 
Jesper vid Stein 
Øresund Parkvej 21 -3 th, 2300 S. 

Aktiviteter i SSF i 2008 
14.-15. juni Fællestur til Barceback 

22. Juni Familiesejladsen 
23. juni Sankt Hans aften i SSF 
27. juni Sejlerskolens instruktørmøde kl. 18 

16.-17. aug Sejlerskolens weekendtur 
16.-17. aug Old Boys 

1. sept Sejlerskolen, tilmelding til prøve 
20. sept Sejlerskolen, motorlære 
27. sept Sejlerskolen, prøve i sejlbåd 
28. sept Sejlerskolen, prøve i motorbåd 
3. okt Sejlerskolen, afslutning 

4.-5. okt Sejlerskolen, afrigning 
18. okt. kl. 1700 Standernedhaling 
25. okt Afriggergilde 
26. okt. Generalforsamling kl. 900 

1. nov Reception SSF 85 år 
6. dec SSFs julefrokost 

www.sundby-se j lforening.dk 

Seniorerne. 

* Valby Bådklub 
Udflugt til Valby Bådklub 

torsdag den 19-06 
Vi mødes i Valby Bådklub klokken 11.30 hvor vi får 

et par stykker mad med øl og brændevin. 

Bagefter et kammeratlig samvær. 

Tilmelding til Ritta Sauffaus samt forudbetaling af 
100 kr. af hensyn til maden, som jo skal bestilles. 

Bus 4 A næsten til døren. 
Husk at det er en torsdag 

Michael Ronild. 
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Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

Returneres ved varig adresseændring 
® POST) 

pp DANMARK 

Så er det tid for de voksne, ti 
Kom og vind eller sejl for a 

omme på vandet igen 
er altid hyggeligt. 

Regler 
• Der skal være mindst én kvimfi^ombord i hver båd 

• Mænd skal være fyldt 40 år for 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 14. august. 

Skippermøde lørdag den 16? august kl. 900 

Tilmeld dit team og deltag i sejladsen —.eller kom og se -

/ på og deltag i hygg^T 

gi • * ' 

Har du ikke deltaget før, så gør det nu — 
der er altid plads til en til 

se*,. 

Gm&m 
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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 Amagerbanken 5203 2001750 
Telefax 32 59 35 60 Postgirokonto: 7 05 65 16 
Restaurationen 32 59 41 30 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 

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

Havneudvalg: 
Bjarne A. Larsen 21 66 68 27 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Posten er ledig. 
Er du interesseret? 
Henvendelse til bestyrelsen. 

Festudvalg: 
Else Thuring 22 25 01 46 
E-mail guldring@stofanet.dk 

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

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail....messinavej@webspeed.dk 

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

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Skolebåde 
i havnen 

Skolechefen gør 
opmærksom på, at 
en del af undervis
ningen er pælema
nøvre mv. på for
skellige steder i 
havnen under 
hensyntagen 
til medlemmer, 
som er ombord i 
deres fartøj. 

Forsidebilledet: 
Stemning fra Sankt Hans aften 
Foto: pc 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Kan de gøre det igen i år? 
I løbet af juli måned bliver det så 

afgjort om SSF igen i år skal have 
medaljer til de danske, europæi

ske og verdensmesterskaberne. 

Sundby Sejlforening er igen i år 
repræsenteret stærkt i de tre 

klasser hvor vi har supersejlere, 
vi forventer jo næsten at Nils 
Mogensen i sin L23 kommer 

hjem med en medalje, det har 
han gjort i stilhed gennem man

ge år, og mon ikke han i år gør 
det igen, vel og mærke hvis han 

stiller op. 

I folkebådsklassen stiller SSF til 

start med 2 både, det er Ditte 
Andreasen og mandskab som 

består af 2 stk. Kastrupsejlere, så 
er det sidste års bronzemedalje
vindere i 841 Tibbetit skipper 

Brian Frisendal, Jan Knudsen og 

Michael Empacher, disse gutter 

stiler uden tvivl højere, men fol
kebådsklassen er den sværeste at 

vinde guld i, der er så mange 
gode sejlere, så det er dagsfor

men der afgør hvor medaljerne 
placeres, SSFs stærke folkebåds-
team fører dog årets rangliste i 

klassen, og må derfor være at 
finde mellem favoritterne, så god 

vind til dem. 

1 ynglingklassen har vi jo YD 24 
Ginger med Morten Grønning, 
Kristian Schaldemose og skipper 
Marc Wain Pedersen, der jo si
den efteråret 2007 har ført rangli
sten i klassen. 
Til det sidste stævne ved udta
gelsen skulle der uheld til at fra-

viste dem den samlede sejr, 5 

minutter inden start på førsteda

gen, kom der en KDY båd i ve

jen, på bagbord sejlede den op 

på dækket omkring stævnen, 

gled ned af siden, kappede un

dervantet og rykkede røstjernene 
2 cm i dækket. Drengene måtte 
udgå for dagen og missede 3 sej-

go JEH bS U 

ladser, i løbet af lørdagen blev 

Ginger repareret nødtørftigt, 
søndag var drengene på banen 

med en 10 plads og en udgået 
sejlads, dette var jo ikke optimale 
forberedelser til EM og VM, 
ranglisten blev tabt til en anden 
KDY båd med 1 point, drønær-

geligt, og ikke mindst ødelagte 

forberedelser og måske svækket 

selvtillid. 
Båden er repareret, træning har 

der været en del af oppe nordpå, 

for i år er der EM for U23 sejlere 
samt ikke mindst verdensme
sterskaberne, bådtypen har i år 

40 års jubilæum, så KDY har sat 
alle sejl til for at afholde et super 

EM og VM. 

Spørgsmålet er så om drengene i 
24 kan bytte sidste års sølvme
dalje, ved EM for u 23 mandska
ber, med en endnu bedre, og om 
de kan komme mellem de 10 
bedste til verdensmesterskaber
ne, det bliver i hvert fald spæn

dende. 

Undertegnede vil under alle om

stændigheder være at finde på 

banen, for at supportere Morten, 

Kristian og Marc. 

Igen i år har drengene modtaget 
støtte fra malermester Kessler, 
han har i år ydet 5.000,00 kr. som 

de takker stort for, tidligere 

næstformand Flemming V Wo-
vern og hans kone Marianne, har 

valgt at støtte, ved at sejle deres 
motorbåd Pocologo til Skovsho
ved, hvor EM og VM bliver af
holdt, så drengene kan overnatte 
i den under det hele, så behøver 

de ikke at spekulere i at køre 

hjem efter endte sejladser. 

Der deltager ca. 25-30 ynglinge 
til Europamesterskaberne samt 

ca. 60 ynglinge til Verdensme

sterskaberne, så det bliver et 

stort felt i Øresund. 
Alle disse sejladser vil blive af
gjort inden næste blad udkom
mer, så lad os håbe at det bliver 

med gode SSF nyheder og me

daljer. 

1 præmie i Torm Grandprixet 2008 

Ungdomsleder 
Tonny Pedersen. 
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Vedgår kartelbøde på 
400.000 kroner 
21. apr. 2008 09.00 Penge Opdat.: 
21. apr. 2008 14.12 

- Der er tale om en hard core over
trædelse af konkurrenceloven. Jeg 
glæder mig derfor over, at både 
virksomheden og de ansvarlige 
personer bliver straffet. 

Sådan karakteriser Konkurrence
styrelsens direktør Agnete Gersing 
det kartel, som foreningen Nautisk 
Udstyr ApS stod bag. 

Medlemmerne af Nautisk Udstyr 
ApS sæger udstyr til lystbåde, og 
de har netop accepteret at betale en 
bøde på 400.000 kroner for over
trædelse af konkurrenceloven. For
eningens Direktør og formand har 
samtidig accepteret en personlig 
bøde på 25.000 kroner hver. 

Erkender kartel 
Ved at acceptere bøden uden en 
retssag erkender foreningen, at 
medlemmerne har indgået ulovlige 
aftaler om deres salgspriser. 

Nautisk Udstyr ApS erkender og
så, at de har forsøgt at få leveran
dørerne til at holde op med at leve
re varer til butikker, som solgte til 
lavere priser end dem, som Nau
tisk Udstyr ApS havde fastsat, op
lyser Konkurrencestyrelsen. 

Klokkeklar overtrædelse af kon
kurrenceloven 
- Det er ulovligt at lave aftaler, der 
begrænser konkurrencen, og det er 
vigtigt, at der bliver slået hårdt ned 
overfor virksomheder, der træder 
ved siden af, siger Agnete Gersing. 

Sagen opstod på baggrund af kon
trolbesøg i 2006, hvor Konkurren
cestyrelsen fandt materiale, der 
tydede på overtrædelse af konkur
renceloven. 

Fra DR Nordjylland 
www.dr.dk/Nyheder/ 
Penge / 2008/ 04/ 21/ 085021 .htm 

S SF på vejrkortet 
http://www.vr.no/sted/Danmark/K0benhavn~/ 
Sundyby Sejlforenings Havn/ 

ellers bare brug www.yr.no 

Et medlem har 
fundet et nyt 
sted at se vejr
udsigten og en-
da en helt speci
elt vejrudsigt 
for SSF. Det er 
det norske me
trologiske insti
tut der også 
dækker ssf. De 
staver det 
godt nok 
"Sundyby" men 
det må man jo 
leve med, men 
prøv bare. 

C Værvarsel for Sundyby Sejlforenings Havn i Kobenhavn- (Danmark), 1 r - Windows Internet Explorer 

http://www.yr.no/sted/DanmarVKøbenhavn~/Sundyby_Se^fbrenlngs_Havn/ v *r x 

4i Værvarsel for Sundyb... -^Startside - QFeedsQ) * ^Udskriv - S*ie - •> Fynktionef • % Hjæip " & Opsteg ^Messenger 

yR.no 
Sek tøant 7 miBtoner viervarsel i Norge og verden: 

i n 
Skriv stedsnsvn *-e», Siavar.aar. Rast ster Befrso. A vansaft set. 

vn- >• Sundyby sj 

nm 

rttøS'U. Ny oppdatering van 

Værvarsel for Sundyby Sejlforenings Havn i KøbenhavN1-' 
(Danmark), 1 m.o.h. 

Trondetag ffi Oversikt : Time tot . , Heste \. lanødz- ; StaJféw ; Avgaser?...; 
Nord-Norge © lig ^ Ssrs^¥;''; ! Iwt 

ato 19° i ijija 17* 
Badeiemperaturer 

Ssrvest-ferge 

Hordland/Troms 

m, 12' ^ 

/ Regnbyger. Le# 

j'Tv/ 
V tøagern. 

.... 

s tung A?hu 5 : 

Utskriftsvennlig versjon 

i 
' N»k« 

fLmkfc.pmg , 

GMabofJ < _ s* . 

Vaxjo v,-

Halmstad Kalmar 

J 
a'Ksfcerg"'' 

I Sundyby Sejlforenings 
Kl 06 i rr^jrgen 

rsymbotat gjeWer tor hete perioden,» 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

nettens Jgndservice 
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^moger 

Tfelefon: 52*7 6106 
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Ny kasserer 
Sundby Sejlforening skal have valgt en ny 
kasserer på efterårsgeneralforsamlingen i 
oktober 2008, med tiltrædelse november samme år. 

Den nye kasserer skal have regnskabs mæssig baggrund 
og forventes at bibringe fornyelse i foreningens forret
ningsgange og betalingsrutiner. 

Vi tilbyder oplæring i foreningens programmer og rutiner. 

Begyndelse snarest muligt. 

O A 
Fast arbejdstid hver torsdag i kontortiden 19-20 , resten 
efter eget valg og skøn. 

Fri kontingent og honorar efter aftale med bestyrelsen. 

Henvendelse til 
formand Ib Petersen 
eller 
kasserer Jørgen Rindal 



Sankt Hans aften 
På en helt almindelig ustadigt sommervejrsdag, der holdt tørt hen på eftermiddag og aftenen fejrede vi Sankt Hans i 
SSF. Først da formanden skulle holde båltalen og bålet skulle tændes, dukkede rigtig mange medlemmer frem fra gem
merne og lyttede til formandens tale og nød derefter varmen fra bålet, da der endelig gik ild i det. 

Formanden sagde i sin tale... 

Godaften alle sammen, SSF'ere og 
venner af foreningen 

Vi er samlet her for at fejre Sankt 
Hans aften på en blå mandag. 
Jeg mener ikke vi skal skæve for 
meget til "hinsidan", men for en del 
år siden besluttede svenskerne, at 
Sankt Hans aften skal holdes på den 
fredag, som er nærmest solhverv, 
for så kan alle deltage i den lange 
nattefest - og sove rusen ud om lør
dagen. Jeg går ud fra at ordningen 
blev indført, fordi der var lidt dødt 
på de svenske arbejdspladser dagen 
efter Sankt Hans aften. Vi har et an
det forhold til de våde varer, men 
det var måske en god ide' vi fik 
samme ordning. 

Det er Johannes Døberens fødsels
dag i morgen den 24'ende, og Jesus 
fødselsdag er den 24. december, så 
de to vigtigste personer i den kristne 
tro - bortset fra jomfruen - deler året 
mellem sig. Det får mig til at tænke 
på tegninger og Muhammed-krise, 
og jeg vil ikke rode mig ud i noget 
men blot fastslå, at Muhammed var 
Guds udsending her på jorden, men 
Jesus var trods alt Guds søn. 

Og lidt gammelt: 
Jeg kom forleden til at tænke på 
Standerhejsningen hernede da jeg 
var dreng. Alle herrerne mødte op 
med kasket og hvidt huebetræk. 
Selv min far som var havnearbejder, 

i n -

Formanden uden og med kasket 

vesterede i en brugt kasket. Jeg har 
fundet den i skuret og pudset den 

lidt op - sådan ser den ud. Det er 
kun Mogens som fortsætter traditio
nen, men ikke til Standerhejsningen, 
hvor han bærer en kanonsalut
kasket. 

Og det sidste nyt fra vor egen an
dedam: 
Det Blå Flag vejrer på Sdr. ydermo
le, og vi har haft lidt polemik med 
Amager Bladet, fordi de glemte os i 
en artikel om, hvilke havne på Ama
ger der fik tildelt flaget i år. 

Sejlrenden er uddybet og rettet op 
efter et års skriverier og forhandlin
ger, og vi fik tilladelse til at 
"klappe" sedimentet lige rundt hjør
net, så det blev ikke så dyrt, men vi 
forsøger at få Strandparken eller 
kommunen til at betale regningen. 

Proviantkajen er ved at blive udbed
ret. Det viste sig at der kun var tre 
armeringsjern og kun på de yderste 
to meter og ellers intet, så det er der
for betonen var revnet flere steder. 
Der ligger en anmodning hos kom
munen om et tilskud til arbejdet, 
fordi det er en del af den offentlige 
sti, men vi har ikke fået svar. 

Om 14 dage starter arbejdet med el 
på søndre side af kanalen, og lygte
pælene bliver udskiftet. Resten af 
stykket hen til slæbestedet holder vi 
lidt igen, så økonomien kan følge 
med, men det påbegyndes når vi, 
forhåbentlig, får de omtalte tilskud 
for renden og kajen. 

Morten, Kristian og skipper Marc 
deltager i Ynglinge DM og VM her i 
Sundet i næste uge, og vi må krydse 
fingre for, at de ikke får flere uheld 
og kommer med op på skamlen. 
Jeg har lige hørt, at malermester 

Kessler har sponseret 5.000 kr. til 
drengene. Ellers er kapsejlads her i 
SSF en sørgelig historie. Er der vir
kelig ikke et medlem som vil påtage 
sig at starte et kapsejlads-team, så vi 
kan få gang i afdelingen, og det får 
mig igen til at tænke, denne gang på 
John F. Kennedys tiltrædelsestale: 
"Spørg ikke hvad din sejlforening 
kan gøre for dig, men spørg i stedet, 
hvad du selv kan gøre for din sejl
forening". 

Nå, ellers er der fuld fart på de an
dre afdelinger. Formanden for 
Dansk Sejlunion Carl Gerstrøm var 
hernede i sidste uge sammen med 
DIF og tre andre unionsformænd, 
primært for at se Ungdomshuset, 
men Carl ville også præsentere "En 
af Danmarks største og mest mar
kante sejlklubber", som han skrev i 
en mail til de andre deltagere. 

Kim Pisk, næh -
han kan ikke kom
me ned i forenin
gens waders - så 
Tonny tænder 
bålet om et øjeblik 
og Else omdeler 
D r a c h m a n n s  
smukke midsom
mervise, og jeg vil ønske alle en fort
sat god aften og slutte med et leve 
for vores gamle forening. 

SSF længe leve 
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Svend Erik Sokkelund 
http-y/sundby sally.blogspot.com/ 



Orientering 
om 

Kajakløbet Amager Strandpark rundt 

Lørdag den 26. juli kl. 11.00 til 14.00 

Sundby Kajakklub afholder et stort stævne, hvor der ventes ca. 200 kajakker, 
som starter i lagunen og skal ro "strandøen" rundt 4 gange. 

Der vil være stærkt roende kajakroere, som fire gange skal passere Strandpar
kens nordmole for enden af SSF's sejlrende. 

Bollen vil ligge ud for molen som kontrolfartøj, og banen er mellem Bollen og 
molen. 

Udgående fartøjer bliver vinket frem når passage er mulig, og skal sejle nord 
om Bollen. Indgående fartøjer kan selv observere når passage er mulig uden at 
genere. 

Vis hensyn, det er et af Danmarks største stævner for kajakroere med deltagel
se af roere fra eliteplan til mindre rutinerede roere. 

Ib Petersen 

91#S( 



Musikunderholdning i Sundby 
Sejlforening 

Lørdag den 7. juni havde vi besøg 
af Amager Jazz-klub, der havde 
engageret Jazzorkesteret "Blå Man
dag" . Det var et godt band, klubhu
set var fyldt op, synd at ikke flere 
sundbyer var mødt op til denne 
musikalske oplevelse. 

Samme dag om formiddagen hav
de et spillemandsorkester indtaget 
kajen på vestmolen. De spillede og 
sang meget dejligt musik og hygge
de sig og os andre, der var i nærhe
den. Jeg erfarede, at nogle af dem 
der spillede var elever på sejlersko
len. Billeder til højre 

Søndag den 8. juni blev vi under
holdt af "Jernbaneorkestret" et 
hornorkester på 25 medlemmer i 
flotte uniformer, der spillede alsi
digt musik fantastisk godt. 
Billeder herunder 

festudvalget 

Svend Erik Sokkelund 

http//sundbysally. blogspot.com/ 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Kristian Pohl 
Øresund Parkvej 17, 3 tv - 2300 S. 
Monica Birgit Thon 
Toldbodgade 15,1253 K. 
Birgit Christensen 
Urmagerstien 20, 2300 S. 
Bo Engberg Sand 
Azaleagangen 27, 2300 S 
Tobias Haagen Michaelsen 
Ved Sønderport 15,1 th, 2300 S. 
Bente Heiberg 
Amager Strandvej 212, 2300 S. 
Tom Kruse Jørgensen 
Øresund Parkvej 13, 3 tv. 2300 S 
Ove Lyng Anthonsen 
Hammershøis Kaj 2, 2 tv.1402 K. 
Bjørn Quistorff 
Skjoldgårdsvej 5, 2920 Charlotten
lund 
Morten Møller Rasmussen 
Knud Lavardsgade 4,1 th, 1730 V. 
Flemming Falster 
Grækenlandsvej 40B - st., 2300 S 
Niels Hansen 
Syriensvej 10 st C, 2300 S. 
Meggie Nøddegaard 
Hyben Alle 108, 2 th, 2770 Kastrup 
Philip Diderichsen 
Bremensgade 3, 3 - 2300 S. 
Jytte Margrethe Nordstedt 
Ravennavej 22, 2300 S 

2^ 
Fra & til medlemmer 

Hjertelig tak til bestyrelse og ven
ner for venlig deltagelse ved Lizzi 
Perssons bisættelse 

Holger Nielsen 

Hjertelig tak til SSF's bestyrelse 
for den smukke krans samt tak 
til gode venner for fremmøde og 
Blomster ved Sven Malm's 
bisættelse den 19.6. fra Højde-
vangskirken. 

Bodil 

Jubilæum 

Kære 
Sundby Sejl Forening 

Mange tak for 
opmærksomheden ved 
vores 75 års jubilæum 

Med westlig hilsen 
Motorbådsklubben West 

i 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 
I opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 

, \ : . U  K  /  /  

/f C n s V ° 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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God ferie 
til alle 

Aktiviteter i SSF i 2008 
27. juni Sejlerskolens instruktørmøde kl. 18 

16.-17. aug Sejlerskolens weekendtur 
16.-17. aug Old Boys 

1. sept Sejlerskolen, tilmelding til prøve 
20. sept Sejlerskolen, motorlære 
27. sept Sejlerskolen, prøve i sejlbåd 
28. sept Sejlerskolen, prøve i motorbåd 
3. okt Sejlerskolen, afslutning 

4.-5. okt Sejlerskolen, afrigning 
18. okt. kl. 1700 Standernedhaling 
26. okt. Generalforsamling kl. 900 

1. nov Reception SSF 85 år 
6. dec SSFs julefrokost 

www.sundby-sejlforening.dk 

\\\\'///// 
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Returneres ved varig adresseændring N 
Afsender PO$T \  
Sundby Sejlforening ^ 
Amager Strandvej 15 W% P) DANMARK 

DK 2300 KøbenhavnS 

Sejlrenden udgraves 

Billedserie af Bent Knudsen og Ib Ejlev samt skipperen på gravefartøjet. Billederne er taget af Jane fra Miljøkontrollen. 
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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 Amagerbanken 5203 2001750 
Telefax 32 59 35 60 Postgirokonto: 7 05 65 16 
Restaurationen 32 59 41 30 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 

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

Havneudvalg: 
Bjarne A. Larsen 21 66 68 27 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Posten er ledig. 
Er du interesseret? 
Henvendelse til bestyrelsen. 

Festudvalg: 
Else Thuring 22 25 01 46 
E-mail guldring@stofanet.dk 

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

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail....messinavej@webspeed.dk 

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

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Navigation 
teoretisk del 
Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

og evt. hver anden lørdag 10-14 

Tilmelding og kursusstart: 
onsdag den 1. 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. 700.- ecxl. materialer og 
eksamensgebyr. 

I kursusforløbet 
kommer et 
tilbud om et 
søsikkerhedskursus 
hos Falck. 

Underviser: 
Poul Christensen 

Forsidebilledet: 
På vej i havn efter sejlads i Old-
Boys stævnet. 
Foto: pc 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Årets superfisketur 

ndby Sejlforening afholder igen en superfisketur 

lørdag den 20. september. 

Program 
KL 800 Skippermøde i fritidshuset (Nrd. Mole) 

frisk morgenbrød & en lille en til halsen (husk selv kaffen) 
kl. 900 Fiskekonkurrencen startes med kanonsalut 
kl. 1600 Fiskekonkurrencen slutter 
kl. 1630 Ind vejningen af de rensede fisk på prampladsen 
kl. 1730 Præmieuddelingen i klubhuset 

præmier til alle deltagende børn 
kl. 1800 Middag i klubhuset. 

Menuen er: Signes sejlerlabskovs 
musik indtil midnat 

Priser 
Deltagertegn kr. 20,-
Middag kr. 45,-
kun for deltagere i konkurrencen 

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 

Tilmeld dig middagen i restaurationen eller hos Kim 
pr. mail "messinavej@webspeed.dk" eller 
telefon 32 59 62 23. 

Mød op og få en god dag sammen med dine 
sejlerkammerater. 

Lad os gøre succesen fra sidste år endnu bedre 

Kim. 

mailto:messinavej@webspeed.dk


Generalforsamling 

Efterår 2008 

Søndag den 26. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er på valg: 
Formanden 

Ib Petersen 
Kapsejladschefen 

Vælges ny 
Ungdoms- og jolleleder 

Tonny Pedersen 
2 havneudvalgsmedlemmer 

Bjarne A. Larsen 
Johnny Pileborg 

Formanden for klubhus og bygninger 
Arne Olsen 

1 suppleant til bestyrelsen 
Vælges ny 

Kasserer 
Jørgen Rindal 

1 kasserersuppleant 
Lillian Green Jensen 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 28. september 2008 kl. 900 

Bestyrelsen 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

signettens Jgådservice 
- mest udstyr for pengene og øltid billigst på ^^mager 

yelefon: 1257 6106 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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En god oplevelse 

Trio på sin plads i Sundby Sejlforening. 

Trio udfor Vordingborg på vej til Lohals 
med skipper i cocpittet 

Jeg købte Trio, en 68 år gammel vel
holdt sejlbåd, af Lars Schaldemose 
sidste forår og glædede mig meget 
til at komme ud og sejle rigtigt i min 
nyerhvervelse. I vinterens løb har 
jeg brugt noget tid på forberede 
hende til sommerens sejladser. Hun 
fået installeret en el-motor, samt 
flere andre forbedringer, selv om 
båden jo allerede var i fin form fra 
Lars's hånd er der altid noget at se 
til på sådan en ældre dame. 
Vi er netop vendt hjem fra i Svend
borg, hvor vi ud af 50 klassiske far
tøjer blev valgt som 

Vi sejlede til Svendborg for at delta
ge i Classic regatta, et stævne for 
ældre skibe. Da vi sejlede til Svend
borg den 5. august var vinden over 
Køge- og Faksebugt 15-18 sek/ m 
halvvind, med pust op til 21 sek/ m, 
og turen fra Sundby til Vordingborg 
klarede den 68 år gamle dame på 
kun 8 timer, resten var en mere be
hagelig sejlads med svag vind på 
kun 2-3 sm., så vi i ro og mag kunne 
nyde en dejlig sejlads og udsigten 
på den kønne strækning fra Vor
dingborg til Svendborg 

I Svendborg deltog vi i stævnet med 

besætningen bestående af Verner 
Vestergård, Kerteminde og Lars 
Pedersen, Svendborg. Stævnet blev 
afviklet i vindstyrker op til 18 m/ 
sek og her fik meget flotte placerin
ger, vi fik fire førstepladser i fire 
sejladser. 
Der var i alt 50 klassikere tilmeldt, 
og stort set alle mødte op til sejlad
serne, som foregik på Lunkebugten, 
dette på trods af det meget hårde 
vejr, hvor kun en enkelt båd, en 
gammel spidsgatter satte spiler på 
en enkelt sejlads. 
Ældste båd var 100 år gammel. 

Vi fik også den store ære at Trio 
blev udnævnt til "Årets smukkeste 
båd". Det var vi pærestolte af. 

Alle de fine gamle både lå på linie i 
den gamle industrihavn og tiltrak 
hver dag mange interesserede til
skuere. 

En sejltur og og et arrangement det 
var en fornøjelse at deltage i er nu 
slut. 

Med sejlerhilsen, 
Svend Jakobsen (Trio) 
Medl, 956 

Trio i Fakse bugt i 18 sek/m. Bemærk to reb i storen Præmieuddelingen med trofæet for flotteste båd holdt af 
og lidt oprullet fok. undertegnede 5 



Familiesejladsen 2008 
Søndag d. 22. juni blev der afholdt 
familiesejlads i Sundby Sejlforening. 
Da deltagelsen ikke var særlig stor i 
år, har jeg for en ordens skyld hen
tet det der står omkring dette arran
gement på SSF hjemmeside. 
Der står følgende: 
Alle kan være med til den årlige 
familiesejlads, så kom ud på van
det. Vi mødes vanligvis til skipper-
møde fra morgenstunden af, inden 
vi drager på vandet og dyster. Bag
efter kan man spise sin medbragte 
madpakke og hvis vejret er dårligt 
bruger vi klubhuset. Derefter afhol
des der præmieuddeling. 
Vejrudsigten havde lovet en del 
regn denne dag og det var måske 
årsagen til den manglende deltagel
se. 
På skippermødet, der blev afholdt 
kl. 09.00 var der mødt 7 familiehold 
op, 6 sejlbåde og 1 motorbåd. 

Mogens som overdommer og Bir
gitte som dommerassistent bød vel
kommen, hvorefter der blev der 
uddelt den obligatoriske gammel 
dansk/Dr. Nielsen. 
Overdommeren fortalte herefter om 
startproceduren, den bane der skul
le sejles og at starttidspunktet ville 
være kl. 10.00 på en udlagt startlinje 
lige uden for havnen. 

For sejlbådenes vedkommende var 
det en styrbord bane med kryds til 
nordre røse, derefter en agten for 
tværs til en udlagt bøje ved 5 øren 
og så en læns i mål ved havnen. 
Da starten gik, var vejret perfekt det 
blæste en 5-7ms fra syd, overskyet, 
strømmen var svag sydgående, så 
der var kun en vej, ud i strømmen 
og så syd på. 
Første båd i mål var Yatzy (luffe 37) 
med en sejladstid på 55 min. og da 

de fleste både var kommet i mål 
kom så den regn der var lovet. Det 
betød, at frokosten på græsplænen 
blev aflyst, og i stedet blev den flyt
tet til seniorhuset. 
Seniorhuset er ikke så stort, så det 
blev hurtigt fyldt op med sejlere og 
deres medbragte mad og drikkeva
re, 
men det var ganske hyggelig, der 
kom også nogle gode historier frem 
under spisningen. 
Til sidst var der præmieoverrækkel
se, det foregik på den måde, en stor 
papkasse blev sat på bordet med 
snore hængende ud over siden, der
efter skulle hvert hold trække i en 
snor og for enden af den, var deres 
præmie. 
Vi takker alle for en rigtig god dag. 

Med sejler hilsen 
Team Yatzy 
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Ny kasserer 

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 

Sundby Sejlforening skal have valgt en ny 
kasserer på efterårsgeneralforsamlingen i 
oktober 2008, med tiltrædelse november samme år. 

Den nye kasserer skal have regnskabs mæssig baggrund 
og forventes at bibringe fornyelse i foreningens forret
ningsgange og betalingsrutiner. 

Vi tilbyder oplæring i foreningens programmer og ruti
ner. 

Begyndelse snarest muligt. 

Fast arbejdstid hver torsdag i kontortiden 19-2030, resten 
efter eget valg og skøn. 

Fri kontingent og honorar efter aftale med bestyrelsen. 

Henvendelse til 
formand Ib Petersen 
eller 
kasserer Jørgen Rindal 
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Startskuddet er gået 

Det vindende hold på læns. 

Besætningerne sejles ud til banen. 

Hård kamp mod mållinien 

Boys 
Af Axel Brask, medlem nr. 841 
Foto: Svend Erik Sokkelund & Dan Knudsen 

Så er weekenden oprundet. 3. weekend i august. Årets 
clou. Weekenden hvor årets opsparede ambitioner skal 
ende i forløsning eller frustration. Weekenden, hvor vi 
skal møde de gamle venner igen og se hvem af de "små" 
knægte, som nu også har rundet det skarpe hjørne og via 
dåbsattesten har kvalificeret sig til at blive "Old Boy". 
Måske skulle der i år være en kvinde, som endda kun 
skal være rundet de 30 år, som har vovet sigt frem og 
samlet sin egen besætning. 

Old Boys i SSF sejles for 26. gang som triple match race. 
Dvs. i hver sejlads sejler 3 besætninger imod hinanden, i 
stedet for normal match- race, hvor kun 2 besætninger 
sejler mod hinanden. Det giver en mere åben sejlads, 
hvor ingen kan dække sig fuldstændig af, og der dermed 
er flere muligheder for at kæmpe sig tilbage i sejladsen, 
så alt ikke er afgjort af starten. Dette gør at man kan af
holde et vellykket og fair stævne med deltagere alders
mæssigt fordelt fra de yngste i trediverne til den ældste, 
som har rundet de halvfjerds. 
Flere af sidste års besætninger var i år forhindret i at stil
le op, således at kun 9 besætninger havde tilmeldt sig, 
men lørdag morgen meldte 2 hold forfald, hvorfor der 
kun var 7 besætninger til start. 
Sejladsskemaet er et kompliceret puslespil at lægge, såle
des at alle sejler i alle både, og alle så vidt muligt kom
mer til at sejle mod hinanden. Det måtte laves om me
dens bådene blev rigget til. 

Lørdag morgen var der næsten vindstille, men solen 
skinnede og inden vi kom i gang, var der kommet lang
somt øgende vind på ca. 2-3 sek. fra N. Smukkere forhold 
kunne simpelthen ikke gives. 
Henrik Scharff samt vores unge kapsejlads helte fra Y-
DEN 24, stod for arrangementet på vandet, medens Bir
gitte Akkermann med hjælp af Kimberly, stod for provi
anteringen og Tonny Pedersen sørgede for at sende be
sætninger ud på banen. 

To besætninger lagde hårdt fra start, nemlig sidste års 
vinder Claus Brask Thomsen med besætning og den 
mangedobbelte mester Jan Knudsen med besætning. 
Lodtrækningen havde gjort at de 2 besætninger ikke 
mødte hinanden lørdag, så efter dagens sejladser havde 
de hver 4 sejre af 4 mulige. 



»om vanligt afholdt med en lille fest. I 
len, med grill som vores nye restaura-

meget lig lørdagens, måske øget en 
2 dog gemt sig bag skyerne, men det 
må vindspring, hvilket gav lidt ekstra 
erne. 
lille udfordring, idet Jens Green og 
elde fra pga. skader. I hast måtte der 
skema, som gav, at Jan og Claus kun 
den en gang, men det til gengæld i 
begge besætninger kunne fortsætte 
Ile dette give en finalesejlads, hvor 
xtdes. 
It nervøst ud. Efter en uhyre tæt sej-
vendt op og ned på stillingen flere 
le førte på forskellige tidspunkter, 
;en med skruen i stævnbeslaget foran 
nede umiddelbart efter. 

sejlads var Jan 1 point foran Claus, 
på at blive mester krævede det at Jan 
mvendt skulle Claus vinde sejladsen, 
s ville det ende med en afgørende 
de 2 både. 

f sted i en, af alle 3 besætninger, skud 
?rste topmærke foran Jan og med Jens 

.ykkedes det Jan, som jo viste sin takti-
DM i Nordisk Folkebåd i juli, at få 
og komme foran Claus. Derfra styrede 
fter en serie, hvor der blev gjort rent 

1, Jørgen Jensen og Jan Knudsen SSF 
2008. 
kom Jannie Thomsen, Torben Rottbøll 
s Brask Thomsen. 
<om Mira, Klaus Nielsen og Kim Stef-

^ændingen om hvem som skulle have 
s. Normalt uddeler dommerne også 
ir der dog enighed om at den eneste 
sig var overdommeren selv, som sov 
5 først nåede frem til sidste sejlads. 

Vinderen af årets kvajepræmie 

En stor tak skal gives til sponsorer
ne af præmierne: 

COLUMBUS MARINE 
Søsportsudstyr 

IQ FOOD SERVICE 
Økologiske krydderier og sund slik 

SAXO BANK 
Polo-shirts, tørklæder og kasketter 

Birgitte og Kimberly i gang. 

I pausen nydes solen medens der følges med i 

den igangværende sejlads. 

Præmietagerne 



RESC</^ 

Jø*EDNI»»^ 

Nu også i Danmark 
Redningsselskabet har i mange år fungeret i Sverige, Norge, Fin
land og Ålandsøerne. 

Dansk Søredningsselskab har til opgave, at hjælpe fritidssejlere ved havari og andre situationer 
hvor der kan være behov for hjælp. Egentlige "nødsituationer" i dansk søterritorium bestemmes og 
koordineres af Søværnets Operative Kommando (SOK) efter alarmering via Lyngby Radio eller 
alarm 112. 

Medlemskab koster 550kr. pr. kalenderår. Dit medlemskab bidrager til, at Søredningsselskabet kan 
drive og udvikle aktiviteterne til gavn for danske lystsejlere. Medlemskab af Dansk Søredningssel
skab er samtidigt medlemskab af de tilsvarende søredningsselskaber i Sverige, Norge, Finland Og 
Alandsøerne. 

I Danmark er organisationen endnu i en opstartsfase. Der er etableret en redningsstation i Helsin
gør med en aktionsradius på op til 10 sømil. Der arbejdes flittigt på at etablere flere redningsstatio
ner i de kommende år. Målet er 10 redningsstationer fordelt over de største havne inden år 2010. 

Redningsstationerne i Sverige og Norge kan ses på henholdsvis 
www.ssrs.se og www.redningsselskapet.no. 

Indsatsen er baseret på ulønnet arbejde. Opgaverne udføres af frivillige personer tilknyttet havne
ne. 

Selskabet drives for midler doneret af virksomheder og private, samt kontingenter fra selskabets 
medlemmer. 

Dansk SøRedningSelskab (DSRS) har til opgave, at hjælpe fritidssejlere ved havari og andre situati
oner hvor der kan være behov for hjælp. Egentlige "nødsituationer" i dansk søterritorium bestem
mes og koordineres af Søværnets Operative Kommando (SOK) efter alarmering via Lyngby Radio 
eller alarm 112. 

Søredningsselskabet finansieres ved medlemskab og sponsorstøtte . Dit medlemskab bidrager til, at 
Søredningsselskabet kan drive og udvikle aktiviteterne til gavn for danske lystsejlere. 
Medlemskab af Dansk Søredningsselskab er samtidigt medlemskab af de tilsvarende sørednings-
selskaber i Sverige, Norge, Finland Og Alandsøerne. 

I Danmark er organisationen endnu i en opstartsfase. Der er etableret en redningsstation i Helsin
gør med en aktionsradius på op til 10 sømil. Stationen er udstyret med et mindre men hurtiggående 
fartøj, der er udstyret til sejlads i al slags vejr. 

Der arbejdes flittigt på at etablere flere redningsstationer i de kommende år. Målet er 10 rednings
stationer fordelt over de største havne inden år 2010. 

Søværnets Operative Kommando (SOK) har siden sommeren 2006 medregnet redningsstationen i 
Helsingør i beredskabet for marinedistrikterne "Sydlige Kattegat" og "Bornholm Nord". 

http://www.redningsselskapet.no


Stationens reddere har lokal tilknytning. Derfor kan vi operere med en udrykningstid fra alarme
ring til havnen forlades på under 20 minutter. 
Besætningerne har som minimum speedbåds- og VHF certifikat, samt kursus i førstehjælp. 
Redderne deltager regelmæssigt i øvelsesprogrammer sammen med vore svenske kollegaer på Øre-
sundskysten.nd 

DSRS har den 16. juni 2008 åbnet sin anden redningsstation: 
Redningsstation Kerteminde. 

Kerteminde, der ligger centralt i Danmark, har en af Fyns store marinaer med spændende udvidel
sesplaner. Kerteminde Sejlklub og havn er kendt over hele landet blandt andet for byens smukke 
købstads miljø og et meget aktivt ungdomsarbejde, der resulterer i nogle af Danmarks største arran
gementer inden for sejlsporten. 

Byen er en kendt turistdestination og mange sejlere gæster i sæsonens løb havnen. Det er der for
handlingen af de kendte bådtyper Folkebåde og Beneteau foregår, ligesom et af landets store båd
udlejnings firmaer holder til der. 

DSRS overdrager den 16. juni redningsstation Kerteminde en cirka 6 meter lang, fuldt udstyret så
kaldt MOB båd. Opgaverne for Redningsstation Kerteminde bliver, at hjælpe fritidssejlere der har 
behov for lettere assistance. Egentlige redningsopgaver vil blive ledet og styret af SOK. 

Op til overdragelsesfestlighederne er der allerede over 20 personer, som har tilmeldt sig med hen
blik på at gøre en aktiv indsats til de søfarendes, DSRS', Kerteminde by og Marinas bedste. 

Baggrundsorientering om den frivillige søredningstjeneste. 

I over hundrede år har frivillige, i ikke kommercielle organisationer i vore nabolande (Norge, Sveri
ge, Finland, Tyskland og De Forenede Kongeriger - UK) ydet en betydelig samfundsvigtig indsats 
ved at assistere søfarende i vanskeligheder. 

Svensk Sjoraddnings Sallskapet (SSRS) er et godt eksempel herpå. SSRS havde ved udgangen af 
året 2007 63.000 medlemmer, 1.723 uddannede reddere på 66 redningsstationer, 160 redningsfartø-
jer til en akkumuleret værdi af 234 millioner DKR - alt finansieret gennem donationer, medlems
kontingent, gaver og lignende. SSRS løste i 2007 3.188 "opgaver". 

Danmark er med dette frivillige, ulønnede arbejde, idet Dansk Sørednings Selskab (DSRS) gennem 
de seneste år, i samarbejde med SSRS, har skabt en velfungerende redningsstation i Helsingør. 

DSRS åbner nu sin anden redningsstation i Kerteminde, og snart følger yderligere en redningsstati
on i Skovshoved. 

DSRS råder i dag over 5 redningsbåde. 

Kontakt DSRS 

Dansk Søredningsseskab 
v/Michael Jensen 
Enggårdsvej 16 
2610 Rødovre 

Tel.: 36 72 72 13 , 
E-mail: post@odinfvrinasolie.dk 

Kasserer 
Tage Christensen 
Tel.: 49 20 28 11 
E-mail: taaeec@ofir.dk 

En af redningsbådene udstillet i Bella Centret 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 7. juli 2008 

Fraværende: Leif, Thomas, Jan og 
Kim 

Budgetsammenligningen 01.01-
30.06 2008 blev gennemgået. Der 
resterer fakturaer på arbejde, der er 
udført på proviantkajen, betalings-
standeren samt lygtepæle og el i 
kanalen. Dette vil beløbe sig til 
300-350.000 kr. Klubhusets under
skud forventes dækket i forbindel
se med afviklingen af forholdene 
omkring den tidligere restauratør. 
Begge parters advokater har sager
ne. 
Ellers er der ingen særlige be
mærkninger til budgetsammenlig
ningen. 

Det nye medlemskort i plastik blev 
forelagt. Der var tilfredshed med 
udformningen. Det udsendes sna
rest muligt til medlemmerne. 

Punkt 1: Protokol. 
Et medlem er blevet udelukket i 10 
år efter trusler om vold overfor 
f o r e n i n g e n s  p l a d s m a n d /  
havnemyn-dighed. Der er optaget 
politirapport om forholdet den 27. 
maj, og der er ligeledes udstedt et 
polititilhold til den pågældende. 

Formand og pladsmand/havne
myndighed havde den 16. juni mø
de med de to politikommissærer, 
som er ansvarlige for Station Ama
ger. På mødet blev følgende be
handlet: Fartøjsberedskabet, SSF's 
vagtordning og hurtig og direkte 
kontakt til politiet. 

Et medlem har fået en skriftlig på
tale i henhold til foreningens ka
rantæneregler efter rundsendelse 
af mail med nedsættende injurie
rende udtalelser om et andet med
lem. 

Punkt 2: Beretning. 
Den tidligere forpagter har den 5. 
maj indgivet en adresseændring til 
postvæsenet med følgende ordlyd: 
Sundby Sejlforenings klubhus og 
restaurant ved Bettina D. Andersen 
er flyttet til Birkemosevej 12, Kbh. 
NV. 
Resultatet har været, at 90% af 
Sundby Sejlforenings og restaura
tørens post er blevet videresendt, 
og først den 19. juni blev den 
manglende halve meter post afle
veret i foreningens postkasse. Den 
forsvundne post i IV2 måned har 
medført alvorlige gener med 
manglende mødeindkaldelser, 
manglende betaling til leverandø
rer, forsvundne lønsedler, kontrak
ter mv. Den tidligere forpagter har 
ikke haft noget at gøre med Sund
by Sejlforening eller klubhus/ 
restaurant siden den 1. maj, så sa
gen er videresendt til foreningens 
advokat. 

Et medlem har henvendt sig og 
beskrevet, hvordan han sammen 
med 2 andre måtte sejle ud i sit 
sejlskib for at assistere et andet 
medlem, som af flere årsager var 
ude af stand til selv at manøvrere 
sit skib i havn. Arne Olsen vil tage 
en alvorlig snak med den pågæl
dende for uansvarlighed. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
En havkajak er blevet stjålet fra sin 
plads under dækket på DMU. Kvit
tering for anmeldelse af tyveriet er 
modtaget. Det blev drøftet, hvor
dan man kan minimere risikoen for 
tyverier af den slags. Flere forslag 
kom frem, men ingen blev vedta
get. Der arbejdes videre med pro
blemet. 

De medlemmer, der trods kraftige 
opfordringer endnu ikke har fået 

påsat gyldigt årsmærke, har fået 
tilsendt et bødeforlæg på kr. 500. 

Medlemmer, som ikke har pakket 
stativer til vinterrig sammen, vil 
blive kontaktet af havneudvalget 
og pålagt at følge gældende regler. 
Der er en beklagelig trykfejl i folde
ren om havnen. Det drejer sig om 
adgangskoden til internettet. Den 
rigtige kode er sundbysejl 1923. 
Også forkortelsen FIF er forkert. 
Der skal stå DIF. 
Fejlene vil blive rettet i kommende 
foldere. 

Bladet FLID & FAKTA (Foreningen 
af Lystbåde I Danmark) modtages 
p.t. i to eksemplarer, et til bestyrel
sen og et til havnemyndigheden. 
Efter endt læsning bedes bladet 
formidlet videre til redaktøren. 

Punkt 4: Klubhus. 
Der er utilfredshed med rengørin
gen af foreningens toiletter. Især 
skal der gøres oftere rent omkring 
weekenderne. Det vil blive påtalt 
overfor rette vedkommende. Ved
rørende de udvendige toiletter i 
klubhuset, blev det besluttet at be
stille nye toiletkummer, da de nu
værende er utætte og medvirker til 
at give toiletrummene et ulækkert 
udseende. Der er bestilt - men end
nu ikke modtaget - 6 skrabere til 
baderummet. 

Alt inventar i klubhus og køkken
maskiner skal optælles og registre
res. Fotos af det hele inklusive 
sølvtøj i foyeren skal bruges ved 
forsikring og i tilfælde af tyveri. 
Man vil bede Svend Erik Sokke
lund påtage sig fotoopgaven. 

Der er modtaget tilbud på renove
ring af Skipperstuen, men beslutnin
gen herom udskydes lidt endnu. 
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Punkt 5: Fester og arrangementer. 
Det udvalg, der er nedsat til at ar
bejde med jubilæumsfesten, er me
get engageret. Lillian Green Jensen 
samt Grete og Bjarne Ørskov laver 
research på indlæg til jubilæums-
blad. Også kanonlavet skal medvir
ke ved festlighederne, som er den 
1. november. 
Der er aftalt musik til afriggergil-
det den 18. oktober. 
Julefrokosten bliver den 6. decem
ber og børnenes juletræsfest den 
14. december. 

Punkt 6: Sejlerskolen. 
Tyveknægtens vogn er brudt sam
men og skal laves. De nødvendige 
materialer hertil må indkøbes, hvis 
de ikke forefindes på pladsen. Ar
bejdet iværksættes hurtigst muligt. 

Punkt 7: Ungdom og joller. 
YD24 deltager p.t. i VM i Skovsho
ved, men sejler på dispensation. 
Tilbageføringen af den forlangte 
ændring, som tidligere er blevet 
foretaget efter påbud fra Dansk 
Sejlunion kan resultere i en udgift 

på kr. 25.000. Arbejdes skal udføres 
inden båden deltager i DM på 
Bornholm den 7. august. 
YD24 har fået en god placering ved 
starten af VM dags dato, og takket 
være Flemming og Marianne, som 
har udlånt deres båd til teamet, er 
indkvarteringen særdeles tilfreds
stillende. 

Ved EM fik YD24'en en 10. plads 
trods forskellige forhindringer. 

Afdelingen holder ferien indtil den 
4. august incl. Mange nye unge har 
deltaget i forårets arrangementer 
og forventes også at møde op efter 
sommerferien. 

Punkt 8: Kapsejlads. 
Old Boys sejladsen den 16.-17. au
gust arrangeres af de unge med 
Henrik Scharff i spidsen. 

Alle bedes holde udkig efter og 
finde forslag til en ny kapsejlads
chef. 
Punkt 9: Motorbade og sikkerhed. 
Intet. 

Punkt 10: Bladet. 
Aktivitetslisten opdateret, herun
der datoen for børnenes juletræs
fest. 
Formanden havde modtaget et 
uopfordret oplæg fra et medlem 
om et nyt set-up til bladet. Han vil 
vise det til redaktøren. 

Punkt 11: Eventuelt. 
Intet. 

Mødet slut 21.10. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag 
den 25. august 2008. 

Ib Petersen Bjørka Schandorff 

Formand referent 

Kære Blå Flag kontaktperson 

Følgende havn er blevet besøgt i sæsonen 2008. 

Havn: 

Kommune: 

Besøgsdato: 

Besøgstype: 

Samlet vurderet er havnen... 

Evt. opfølgnlngsområder: 

Evt. yderligere kommentarer: 

Havnens opfølgning: 

Tilbagemelding ønskes: (minimum) 

Evt. link eller vedhæftning til 
inspiration: 

Deadline: 

E-mail: 

Sundby Seljforenings Havn 

København 

11/07/08 

National konsulentbesøg 

Perfekt 

dejlig havn med gode miljøfaciliteter og på 
forkantet med nyere teknologi. 
Det er noteret at havnen ønsker at hejse med 
Blå Flag fra 1. maj til sidste oktober. 

Ingen opfølgning ønskes 

Ikke 

ssf@sundby-sejlforening.dk 

Afsender: Friluftsrådet - Irene H. Lauridsen - tlf. 33 280 430 - Mail: bf@friluftsraadet.dk 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Jan Christensen 
Kongedybs Alle 26, 2300 S. 

Knud-Erik Karas-Jensen 
Athensvej 24, 2300 S. 

Dorthe Bundgaard 
Øresund Parkvej 12, 2 tv. 2300 S. 

Helge Birger Nielsen 
Stratfordvej 16, 2300 S. 

Scarlet Daniel 
Stationsvej 13 A, 1 tv., 2791 Dragør 

Sofie Marie Jonsson Welling 
Sundbyvestervej 99, 502, 2300 S. 

Tobias Basse 
Valby Langgade 49, 2500 Valby 

Lene Olsen 
Messinavej 1 st, 2300 S. 

Fra Blå Flag har SSF fået denne flotte vurdering 
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Østersøkredsen 
Sejlerdrenge og -piger 
Besøg sternekammeret 

Østersøkredsen har ikke haft noget foredrag, som er målrettet børn fra børneha
veklassealderen til tja, jeg synes selv det er meget spændende, og jeg er 58 år. 

Derfor kom og hør om vort solsystem, planterne, månen og stjernerne. Carsten er 
en fantastisk fortæller og det gamle Stjernekammer er en helt speciel og vidun
derlig oplevelse. 

Vi mødes på Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj 
Mandag den 10. november 2008 kl. 17.00. Foredraget varer ca. 2 timer. 
Pris 25 kr. for voksne, børn gratis. 

Da vi kun kan være 50 personer skal der være tilmelding til iibga@mail.dk og den 
skal indeholde: Navn, antal voksne og antal børn, samt fra hvilken sejlklub. 

Og så har vi et foredrag, som henvender sig til lidt større børn (fra ca. 10-12 år) og 
voksne 

Astronomist navigation 
og himlens stjernebilleder 

Dette foredrag foregår også i Stjernekammeret. Carsten kan alle fortællingerne 
om stjernehimlen og de er godt nok spændende. Vi hører om hvordan astrono
misk navigation foretages og hører om de nyeste PC muligheder for at følge uni
verset. 

Vi mødes på Bellahøj Skole, Svenskelejren 18,2700 Brønshøj 
Torsdag den 20. november 2008 kl. 19.00. Foredraget varer ca. 2 timer. 
Pris 25 kr. for voksne, børn gratis. 

Man kan godt tilmelde sig begge foredrag, og tilmeldingen er til iibga@mail.dk 
og skal indeholde: Navn, antal voksne og antal børn, samt fra hvilken sejlklub. 

Velmødt med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen, Formand for Østersøkredsen 
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Fra & til medlemmer 

Hjertelig tak for de smukke 
blomster til Flemmings bisættelse. 

Venlig hilsen 
Ingrid Rosstad 

Til salg 
SP Radio 
Sailer Compact 
VHF RT 2047 

Tilbud modtages inden 15. sept. 
mail: chiep@pc.dk 
Tlf. 20320238 

Poul Christensen 
Medl. 891 

- Hvordan er det, du ser ud? 
Hvad er der sket? 
- Skulderen er af led. Jeg var på 
fisketur i weekenden og fik en 
stor torsk på krogen. 
- Jøsses, det må have været en stor 
torsk, når den kunne trække din 
skulder af led. 
- Nå ja, men uheldet skete nu 
først, da jeg skulle vise, hvor stor 
den var. 

-1 sommer fangede jeg en gedde 
på 13 kg. Har de nogensinde væ
ret med til en sådan fangst? 
- Nej, aldrig. Jeg er hvalfanger. 

Aktiviteter i S SF i 2008 
1. sept Sejlerskolen, tilmelding til prøve 

20. sept Sejlerskolen, motorlære 
27. sept Sejlerskolen, prøve i sejlbåd 
28. sept Sejlerskolen, prøve i motorbåd 
3. okt Sejlerskolen, afslutning 

4.-5. okt Sejlerskolen, afrigning 
18. okt. kl. 1700 Standernedhaling 
26. okt. Generalforsamling kl. 900 

1. nov Reception SSF 85 år 
6. dec SSFs julefrokost 

14. dec Børnenes juletræsfest 

www.sundby-sejlforening.dk 

Regler for lån af Fritidshuset 

Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
2300 København S 

Huset udlånes til medlemsgrupper i SSF som f.eks.: Seni
orer, Kanonlaug, Røglaug, Strandjægerne og andre sam
menslutninger af medlemmer. 

Huset udlånes ikke til private fødselsdage, konfir
mationer eller lign. 

Betingelser 

Huset reserveres hos Pladsmanden, samtidig skriver man sig på en 
lignende liste, der er opsat i Fritidshuset. 

Huset er til disposition på reservationsdagen og til næste dag kl. 
10.00 

Huset afleveres i rengjort stand: 
(gulvet fejet, borde/stole sat på plads, service vasket op, affald fjernet) 

Bestyrelsen 

15 



Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

Returneres ved varig adresseændring 
POST) 

pp DANMARK 

SEJLADSVEJLEDNING 
C I fart: (2 min.) 

Stoppet: ( (2 min.) 

Lysvinkler: 

Toplys: 

Sidelys: 

Agterlys: 

Et maskindrevet skib, der er let. 

(2 min.) 

Et sejlskib under 20 m, der er let, kan 
føre en sammensat lanterne i mastetop 
eller side- og agterlyd. 

Stoppet 

(2 min 

Try^ i Danmark 

I fart: ^ Stoppet: \ 

(2 min.) 

Et sejlskib, der er let og går tor både se 
og motor, skal føre lanterne som et 
maskindrevent skib. 

Et sejlskib, der går for sejl og motor, skal 
betragtes som et maskindrevent skib. 

Et maskindrevet skib, der slæber. 
Slæbets længde er under 200 m. 
Overstiger slæbelængden 200 m, 
føres tre hvide toplys over hinanden. 

Et maskindrevet skib, der slæber. 
Slæbet overstiger 200 m. 

Et skib, der trawler. 
Skibet gør fart gennem vandet. 

Et skib, der fisker med andet end trawl. 
Skibet har redskaber, der strækker sig 
mere end 150 m ud. Skibet ligger stille. 

Et skib, der fisker. Skibet har redskaber, 
der strækker sig mere end 150 m ud. 

<- - (2 min.) Nat <- (2 min.) 

Et skib, der ikke er under kommando, 
som gør fat gennem vandet. 

Et skib, der ikke er under kommando. Et skib, der begrænset i sin evne til at 
manøvrere. 
Skibet gør fait gennem vandet. 

• 

Et skib, der er begrænset i sin evne til 
at manøvrere. 

Et minerydningsfartøj, der er let. 
Sikkerhedsafstand: 1000 m. 

Tågesignal: Let 

(2 min.) 

Til ankers: f\ 

(rødt sømærke) 

II II II II II II (grøntsømærke) J 

Let: ^ * * 

Et minerydningsfartøj, der er let. 
Sikkerhedsafstand: 1000 m. 

Uddybningsfartøj til ankers. Passage på 
den side, hvor de to grønne lys vises. 

Uddybningsfartøj. Passage på den side, 
hvor de sorte diamanter vises. 

Et skib, der er let og hæmmet af sin 
dybgang. 

Et skib, der er let og hæmmet af sin 
dybgang. 

I fart: 

Stoppet: 

(2 min.) Nat 

— (2 min.) 

efterfulgt af ( 

l\ 5 sek. Skib over 100 m også Nat 

Q) 5 sek. (1 min.) 

f \ 5 sek. Skib over 100 m også 

Q) 5 sek. (1 min.) 
111 C\ 1115 sek 

Skib over 100 m også 

Q) 5 sek. (1 min.) 

Et lodsskib, der er let. Et skib, der ligger til ankers. Et skib, der ligger til ankers. 

111 1115 sek 

Skib over 100 m også 

Q) 5 sek. (1 min.) 

VIGEREGLER: 

Et skib på grand. 

SIGNATURER: 

* ^ s 
* 

Bagbord viger for styrbord. ^ 

~ • 

Modgående viger til styrbord. 

NØDSIGNALER: 

= \ 

Luv viger for læ. 

< 

< 

Indhentende skib viger altid 

V. 

Motor viger for sejl. 

"Tb 

Vigepligt for skib om styrbord, 

C 
0) 

Klokke 

Gonggong 

Fløjte 

Lang tone: 4-6 sek. 

Kort tone: ca 1 sek. 

| 3 adskilte slag på klokke 

Signallys 
Synlig 360° 

Toplys 
Synlig 225° 

Langsom og 

gentagen 

hævning og 

sænkning af 

Med lys, lyd eller S.O.S.: 

Telefoni; MAYDAY 

udstrakt til Orangefarvet røgsignal, røde raketter, bomber eller faldsktermsblus 

www.trygsejlads. d k  
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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 

Amagerbanken 5203 2001750 
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 

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

Havneudvalg: 
Bjarne A. Larsen 21 66 68 27 

Klubhusrepræsentant: 
Arne Olsen 51 32 82 09 

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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Posten er ledig. 
Er du interesseret? 
Henvendelse til bestyrelsen. 

Festudvalg: 
Else Thuring 22 25 01 46 
E-mail guldring@stofanet.dk 

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

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail....messinavej@webspeed.dk 

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

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Ny kasserer 
Sundby Sejlforening skal ha
ve valgt en ny 
kasserer på efterårsgeneral-
forsamlingen i 
oktober 2008, med tiltrædelse 
november samme år. 

Den nye kasserer skal have 
regnskabs mæssig baggrund 
og forventes at bibringe for
nyelse i foreningens forret
ningsgange og betalingsruti
ner. 

Vi tilbyder oplæring i for
eningens programmer og ru
tiner. 

Begyndelse snarest muligt. 

Fast arbejdstid hver torsdag i 
kontortiden 19-2030, resten 
efter eget valg og skøn. 

Fri kontingent og honorar 
efter aftale med bestyrelsen. 

Henvendelse til 
formand Ib Petersen 
eller 
kasserer Jørgen Rindal 

Forsidebilledet: 
Det er altid en god ide at tage sømær
kerne alvorligt, der er altid en grund til 
at de er til stede. 
For det meste er årsagen godt skjult 
under vandet og ikke, som for eksem
pel her i Elben vest for Hamburg. 
Foto: pc ^ 
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Lystbådehavnen „Prøvestenen 
og omliggende områder 

// 

Interview med udviklingsdirektør 
Karl-Gustav Jensen, 
Udviklingsselskabet By & Havn VS 

For IV2 år siden, d. 21. marts 2007 
blev der i SSF afholdt en meget vel
besøgt orienteringsaften med delta
gelse af Karl-Gustav Jensen, den
gang havnedirektør i Københavns 
Havn og stadsarkitekt i byen Kø
benhavn Jan Christiansen. 
Emnet var: 
Hvad er de nye planer for lystbåde
havnen „Prøvestenen" og omliggen
de områder? 

Mødet blev fyldigt refereret i SSF's 
klubblad nr. 4 i april 2007 og gav 
genlyd i sejlerkredse. 

Hele sommeren og efteråret 2007 
kunne vi fra SSF's havn følge frem
driften i anlægsarbejdet, men det 
var iøvrigt vanskeligt at få nærmere 
overblik over planer og indretning, 
dels fordi adgang til Prøvestenen 
ikke er tilladt for privatpersoner, 
dels fordi der tilsyneladende ikke 
rigtig blev fulgt op med aktuel info 
på den ny havns hjemmeside 
www.proevestenen.dk. 

Da foråret 2008 kom, blev det mere 
og mere klart, at arbejdet med fær
diggørelse af moler og indretning af 
havnebassiner næppe ville blive 
færdigt så betids, at lystbåde kunne 
få plads i havnen sommeren 2008, 
således som det oprindelig var pla
nen. 

Fra bestyrelse og medlemmer i SSF 
var interessen for projektet meget 
stor, og fra sidelinien gjorde vi vore 
tanker om, hvad der kunne være 

sket, for fra dagspressen havde vi 
fulgt den organisatoriske omlæg
ning i byen og havnen København. I 
oktober 2007 blev Arealudviklings
selskabet stiftet med det formål at 
udvikle arealerne i Ørestad og Kø
benhavn Havn samt forestå havne
drift i Københavns havn. Sidst
nævnte opgave varetages via datter-
selsakbet Copenhagen Malmo Port 
(CMP). 
Selskabet har siden skiftet navn til 
Udviklingsselskabet By og Havn 
(forkortet By og Havn), og nyheder 
(og sejlerinfo) finder man nu på en 
ny spændende hjemmeside 
www.byoghavn.dk. 
Ved stiftelsen i oktober blev 
Ørestadsselskabet, Fredriksbergba-
neselskabet I/S og Københavns 
Havn A/S nedlagt. 

For at få klarhed over forholdene 
blev det i bestyrelsen aftalt, at sekre
tæren skulle tage kontakt med Karl-
Gustav Jensen, der nu er Udvik
lingsdirektør i By og Havn, med det 
formål at få etableret et interview, så 
gætterierne kunne ophøre, og blive 
erstattet af faktuel information. 
Dette interview fandt sted d. 6. maj 
2008. 

2 dage senere rejste sekretæren på 
en 15-dages gruppe-rejse til Kina 
med deltagere fra SSF, og ugen efter 
hjemkomsten blev sommerens sejl
togt til Åbo/Finland påbegyndt. 
Togtet varede 8 uger med efterføl
gende 2 ugers sejlads i Nederland. 
Derfor har denne lille artikel først 

kunne færdiggøres nu. Det er selv
følgelig ærgerligt, men omvendt vil 
man af det efterfølgende erfare, at 
der ikke fremkom store afgørende 
nyheder, og udviklingen har tillige 
vist, at der næppe er gået noget tabt 
i sagen, ved at denne artikel først er 
færdiggjort i september. 

Baggrunden for dette interview er 
mødet i SSF for godt et år siden. Det 
var jo lidt af et scoop for klubben, 
og de mange medlemmer fik en 
masse at vide den aften. Nu har vi 
så i bestyrelsen tænkt os at lave lidt 
opfølgning og høre seneste nyt, idet 
der jo sker en masse i København, 
men vægten ønskes lagt på udvik
lingen af Prøvestenshavnen. SSF 
havde ved Standerhejsningen i lør
dags 1.087 medlemmer, men kun 
350 pladser i havnen. Der er derfor 
lang ventetid på en bådplads, og det 
er her især de brede både, der må 
vente rigtig længe. Derfor har SSF 
og Lynetten fra første færd været 
stærkt interesseret i at bidrage til 
udviklingen af den ny havn. Det er 
imidlertid vort indtryk at arbejdet 
med havnen på det seneste er gået 
lidt i stå. 
Det er rigtig, at der er sket en orga
nisatorisk omlægning i København, 
og den har taget lidt tid. Men vi er 
nu så langt fremme, at vi efter som
merferien kan gå igang igen. Det 
indgår i aftalerne at Arealudvik
lingsselskabet, som vi hedder nu, 
skal overtage erhvervshavnearealer-
ne i Københavns havn, herunder de 
nye, der skabes ved opfyldning på 
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Prøvestens-øen. I aftalerne står der 
imidlertid ikke noget om de rekrea
tive arealer. Arealudviklingsselska
bet har selvfølgelig lagt billet ind på 
også at stå for denne udvikling. 
Parallelt hermed har vi sammen 
med Danmarks Idræts Forbund 
(DIF) og Dansk Sejlunion (DS) været 
igang med at danne en klub, der 
hedder Havneklubben A/S. Der har 
netop været møde herom, og det 
har resulteret i etableringen af 2 ar
bejdsgrupper, der skal se på dels de 
fysiske betingelser omkring havnens 
færdiggørelse og dels se på aftale
grundlaget og det juridiske i etable
ringen af Havneklubben A/S. 

Baggrunden herfor skal findes i sel
skabets strategi for og interesse i 
aktivt at medvirke til at skabe byliv i 
Københavns havn og i Ørestad. Øn
sket herom kan også aflæses i, at der 
i selskabet er etableret en selvstæn
dig organisatorisk enhed med nav
net Byliv. 
Som et resultat heraf arbejder vi på 
at skabe sådan en klub i Sydhavnen 
med deltagelse af roere, windsurfe
re og optimistsejlere mfl. Vi mener 
fortsat, at det er vejen frem og der
for blev mødet med DIF og DS af
holdt. Jeg synes at SSF ved at vise 
interesse for initativet, og som med
lem af DS skulle tage kontakt til 
H.C.Hansen i DS, der er aktiv i ar
bejdet, for at komme med i det. 
Vi har jo arbejdet meget med hav
nen, og det lay-out, der blev vist i 
marts'07 er stadig gældende, men 
der er mange detaljer i arbejdet: skal 
vi vælge pontoner eller pæle osv. 
osv., og det arbejde må man altså 
meget gerne deltage i med den erfa
ring klubben råder over. Havnebyg
mesteren i København anbefaler 
beton-pontoner, ligesom dem man 
er igang med i projektet med reno
vering af Svanemøllehavnen. 

Interessen for en ny havn på Prøve
stenen er jo til stede. Det har vi erfa
ret med de utrolig mange henven
delser, der har været på hjemmesi
den. Og det er netop ejere af brede 
både, der har henvendt sig. 
Det fremgår heraf, at mange af de 
gamle havne, er 'rendt over ende', 

fordi de ikke har kunnet anvise 
plads til de stadig større og større 
både. 
Lige nu er vedtægsgrundlaget for 
den ny klub altså også kommet i 
fokus, og drøftes meget. Herunder 
indgår det, hvilke aktiviteter der 
skal lægges i klubben. 

Det blev på mødet nævnt, at Borger
repræsentationen (BR) i København 
skulle have sagen til godkendelse i 
efteråret 2007. Hvordan gik det? 
Sagen blev udsat. Men det der stod i 
papirerne var, at sagen skulle ud
valgsbehandles i kommunen, og når 
udvalget får sagen forelagt, kan det 
jo ske, at der er medlemmer, der 
beder om at få sagen op i BR. Be
handlingen er ikke berammet, men 
allerede nu kan vi se, at det ikke 
bliver inden sommerferien. Dermed 
er det udelukket at nå at få både i 
havnen i år. Nu skal arbejdsgrup
perne under DIF/DS jo også lige nå 
at se på sagen, og komme med deres 
anbefalinger. 
Det bliver også aktuelt at se på, 
hvad der kan sættes ind med af 
midlertidige aktiviteter. Området 

skal jo først byggemodnes med 
vandledninger, elinstallation og klo
akker mv. Der er foretaget boringer 
derude, og det er indtil videre en 
'gyngende' undergrund, Men et 
rimeligt gæt vil være, at havnen er 
klar til de første både i 2009, selv om 
det nok kommer til at knibe, for ad
gangsforhold i form af veje skal og
så først etableres. 
Man kommer til havnen via broen 
til Prøvestens-øen, men herfra skal 
der etableres selvstændig adgang og 
indhegning. Og der skal også foreta
ges udlægning af byggeretter. Der 
er flere, der har henvendt sig for at 
få adgang til de kommende bro
forretninger, og der vil blive skabt 
mulighed for at købe såvel en sjæk
kel som en is. 

SSF  har  ne top  fåe t  ny  forpag te r  -  de  
tiltrådte i lørdags i forbindelse med 
Standerhejsningen . Der indgår vel 
også et klubhus i planerne? 
Det er klart. Men lige nu foregår der 
overvejelser om klubhusprojektet 
skal indgå i Europan, der er et euro
pæisk konkurrencesamarbejde med 
fokus på udvikling af nye idéer in

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

Jlgmttens Jgådservice 
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^mnger 

yelefon: 1157 6106 
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den for arkitektur og byplanlæg
ning. 
Man melder projekter eller grunde 
ind, og får så mulighed for at til
trække unge internationale arkitek
ter. 
Vi har haft gode erfaringer hermed i 
en karré i Ørestaden, hvor Handi-
cap-forbundet havde søgt om mu
lighed for at få et hus i karréen. Det 
blev en spansk arkitekt, der vandt 
med et særdeles godt forslag. 
Så den mulighed har vi luftet over
for DIF/DS med foreslag om, at 
man meldte klubhuset ind i Euro-
pan og fået god respons herpå. Byg
ge- og Anlægsfonden har også 
meldt positivt tilbage - men kan 
selvfølgelig ikke give noget tilsagn 
på nuværende tidspunkt. 

Det er jo en hel ny måde at bygge 
klubstruktur på, og så kunne det 
være meget fristende at lade unge 
arkitekter forsøge at tolke, hvad det 
indebærer, når et nyt klubhus skal 
etableres. 

Er det de tidligere omtalte 30 mio 
kr. som Udviklingsselskabet stiller 
til rådighed, der skal være med til at 
finansiere et nyt klubhus. 
De 30 mio kr. anvendes til anlæg af 
havnen, men rækker ikke til også at 
finansiere klubhuset - der kan højst 
blive tale om et tilskud. Det er 
blandt andet derfor, vi har lagt op til 
at inddrage fonde. 

Kommer det på tale, at inddrage 
interesserede naboklubber i bidrag 
til finansieringen, feks. ved at bidra
ge i forhold til det antal pladser i 
havnen, man ønsker for sine med
lemmer? 
Det beror på en misforståelse, at 
eksisterende klubber kan 'tegne' sig 
for et antal pladser i havnen. 
Der vil blive udbudt pladser af Hav
neklubben A/S (arbejdstitel), der vil 
råde over en række fælles faciliteter, 
herunder altså bådpladser, restau
rant, omklædningsrum, fitnessrum 
og feks en sauna. Ønsker man en 
plads til sin båd i havnen, henven
der man sig til Havneklubben A/S, 
der driver havnen og indgår aftale 

herom - iøvrigt på samme måde, 
som det sker i Svanemøllehavnen 
A/S. 
Det kommer til at forholde sig såle
des, at man ikke skal være medlem 
af en bestemt klub for at få en plads 
i havnen eller få adgang til anlæg og 
faciliteter. 

Jeg har tidligere referet dig for, at 
der skulle etableres én klub, med et 
rigt klubliv for alle, og hvor alle ma
ritime interesser kunne forenes. 
Men det var vores opfattelse, at det 
var derfor naboklubberne oprindelig 
blev inviteret til at medvirke - også 
for hurtigt at få etableret et klubliv. 
Altså baseret på medlemsskab begge 
steder. Er der sket en ændring heri? 
Men det er så en misforståelse. Man 
skal i princippet kunne komme som 
borger fra Amager Strandvej og kø
be sig et magnetkort, der giver ad
gang til alle fællesfaciliteter og/ eller 
adgang til den bådplads, man har 
en aftale med Havneklubben A/S 
om, enten som køb eller ved leje. 
Og så kan man selvfølgelig være 
interesseret i at være medlem af en 
sejlklub eller en roklub, en wind-
surfklub osv. osv. Det er det, vi går 
og håber på: at vi i denne havn kan 
bryde mønsteret med de gamle mo
nofunktionelle klubstrukturer, og 
derigennem give de unge en mulig
hed for at 'zappe' lidt mellem ka
jakken, singlesculleren, surfbrædtet 
og sejlbåden inden for samme fæl-
lesramme. Vi ser derfor meget ger
ne, at SSF og andre melder sig ind i 
arbejdet i de 2 arbejdsgrupper un
der DIF/DS, og på den måde bidra
ger til opbygningen af en sejlklub i 
den ny havn, for der ligger også en 
sejlklub i det her. Også fordi der 
ikke rigtig er nogen, der har været 
med til at starte en ny klub før. 
Havneklubben A/S ønsker ikke at 
konkurrere, men ser meget gerne et 
samarbejde. Samme melding er gi
vet til Lynetten. Opfordringen til de 
eksisterende klubber er, at deltage i 
dannelsen af den nye klub 
(Havneklubben) og derigennem få 
medindflydelse. 

I  SSF  har  v i  en  mege t  ve l fungerende  

Ungdomsafdeling i fornemt samar
bejde med Det Maritime Ungdoms
hus og med naboklubber. Det ville jo 
være en oplagt mulighed at udbygge 
og udstrække dette til også at omfat
te den ny havn. Hvordan ser du det 
indpasset? 
Det er oplagt at den ny havn skal 
indgå i dette fællesskab. Det er i 
tråd med tidens ånd. Det er vigtigt 
at pointere, at den ny havn ikke er 
et lukket område. Det er åbent, så 
alle har en mulighed for at være 
med. 
Men det er selvfølgelig imod beta
ling. Det koster noget at bruge de 
fælles faciliteter. Det bliver derfor 
vigtigt for den ny klub, at få regne
stykket til at gå op, så det bliver 
selvkørende. 

På klubbens vegne takkes Karl-
Gustav Jensen for at stille op til det
te interview. 

Nyheden om de netop etablerede 
arbejdsgrupper under DIF/DS un
der ledelse bla. af H.C.Hansen, DS 
blev straks kommunikeret videre til 
SSF's formand, og efter kontakt med 
DS er SSF's tidligere formand Jens 
Green Jensen blevet er udpeget, og 
indgår nu i arbejdsgrupperne. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Stander nedfraGing 

Lørdag den 18. øfytøOer 

Vi AaCer standeren C. 1700 

SSF er vært ved en øC eCCer 

vand tid de fremmødte 

medCemmer 

Vi spiser tø. IS00 

Menu: 

Sprængt HaCveOryst 

m/Oagte rødfrugter, persiCCe^artøfCer 

øg peperrødssøvs 

Dessert: 

mCetrifei 

Pris fy /&0,' 

Øoretttestiéinø fiøs 

Støtte oø lit?ri# i restauranten 

MtosMfåeH Mi/er net ført af 

Dna'en 

Jt 7at?es Trvo 

De spMØer fra /8 - ? 

Oø et er må et anse s 



SSF fylder 85 år 

Lørdag den l.november 
" W rf ri mfi ]ff ;f ffi fut* w 

fra 14 -17 i klubhuset 
1 

"k . 

Det er lagt op til en festlig dag med stående receptions • buffet, 

h 
underholdning og hyggeligt samvær for at fejre sejlforeningens 85 år 

•. w/4 HBh 

sammen med de andre 

ts dejligste sejlforening 

Kl IV* , 
Med sejlerhilsen Festudvalget 

i p:T? 
r a  

$WiA 
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MEDLEMSMØDE 

Torsdag den 9. oktober 2008 kl. 1900 

Følgende til orientering og drøftelse: 

Klubhus/restaurant 

Havnens tilstand, bolværk, broer og el. (Pladslejeforhøjelse ?) 

Kontingent en gang om året i marts 

Forsikring: 
a. Foreningens forsikringer 
b. Forsikring af frivillige 

Sejlerskole: 
c. Øveballen 
d. Ny skolebåd 
e. Sejlerskolebygning 

Ubesatte poster: 
f. Kasserer 
g. Kapsejladschef 
h. Ungdoms- og jolleleder 
i. Havneudvalgsmedlem 
j. Festudvalgsformand 
k. Suppleant 

Indbudt til mødet: 
Forpagter Signe og Ulrik Bing 
Pladsmand Kim Jensen 

Mød talstærkt op til et uformeldt møde 
om nuværende status og fremtiden 

Foreningen er vært ved en øl eller vand 
Bestyrelsen 



Generalforsamling 
Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen efterår 2008. 

Punkt 5, Lovændringsforslag 
Bestyrelsen foreslår: 
§16, første afsnit ændres til: 
Kontingentet betales i januar kvartal, dog senest 1. marts. 

Motivering: 
Udsendelse af over 1.000 opkrævninger med efterfølgende betalingskontrol og rykkerprocedure er meget tidskræven
de, og udgifter til porto etc. spares. 

Punkt 6, andre forslag 
Bestyrelsen foreslår: 
Pladslejen pr. år hæves fra kr. 160,00 til kr. 180,00 pr m2 

Vinterpladsleje (halvår) fra kr. 80,00 til kr. 90,00 pr m2 

Skurlejen pr. enkeltskur hæves fra kr. 300,00 til kr. 360, 00 pr. år 

Slæbejoller hæves fra kr. 250,00 til kr. 300,00 pr. år 

Havelejen hæves fra kr. 120,00 til kr. 200,00 pr. år 

Bygning af ny sejlerskole- og kapsejladsbygning. 

Se alle forslag til generalforsamlingen på opslagstavlen i klubhuset. 

Sejlerskole- og kapsejladsbygning 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse og tilladelse til at opføre en ny bygning på området, hvor 
sejlerskolen og kapsejladsudvalget har de udrangerede skurvogne stående. 

Instruktører og elever har utilstrækkelige forhold. Omklædning foregår på græsplænen foran skolebådene, og elever 
har ikke mulighed for opbevaring af personligt 
grej. 

Finansiering gennem egen bank, og der søges støtte 
hos forskellige fonde, bl.a. Bygge- og Anlægsfon
den. 

Bygningen vil indeholde omklædningsrum med 
skabe til elever, køkkenkrog, opholdslokale, sejlloft 
og to toiletter med bad, hvor det ene får udvendig 
adgang med medlemsnøgle. 

Anlægspris inkl. kloakering ca. kr. 500.000,00. 

Forslag til ny 
Sejlerskole- og kap
sejladsbygning OMK1ÆDI I. 
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TORDENSKJOLPS SOllDA 

Så er vi ved i en af Danmarks største sejlklubber, at nå den årli 
generalforsamling, det er ikke det største tilløbsstykke i klubber 
(hmm hvad er mon det), men et eller andet sted, er det jo her alll 
ca. 1100 medlemmer, skal vise deres store interesse for vores 1 
dejlige klub. * 

Det er her man kan komme med forslag, for hvad der skal 
ske, for at gøre vores forening bedre, undertegnede tvivler 
ikke, der kommer mange forslag. 

Det er her man skal stille op til bestyrelsesvalg, for at kæm
pe om en af de eftertragtede stillinger, som det jo er i vores 
bestyrelse. 

HVORFOR? 

Der må da mellem de mange medlemmer, være nogen der har 
gode ideer til forbedringer, undertegnede hører da i hvert fald ofte 
folk brokke sig, over en masse ting, men på den anden side så er 
det jo nemt nok at brokke sig, men at gøre noget ved det, UHA 
det kræver at man engagerer 
sig, og skal bruge noget af sin kostbare fritid, på at gøre noget for 
andre og måske for sig selv. 

Nej vel, det overlader vi til de andre, og ja de er der ildsjæle
ne, menneskerne der gider at gøre noget, og høre de andre 
brokke sig. 

MEN NU KÆRE VENNER, NU ER DET NU, DER ER MANGE 
UBESATTE POSTER I SPIL, VIGTIGSTAF ALLE PENGEMAN
DEN STOPPER, DER ER EN KASSERERPOST ÅBEN, DEN 
SKAL BESÆTTES. 
HVIS INGEN MELDER SIG TIL DENNE, SÅ SKAL VI UD OG 
KØBE HJÆLP, DET KOSTER PENGE. 

Der er også en stilling som festudvalgsmedlem, i elsker jo 
alle og feste, og mange brokker sig tit over maden, musikken 
og andet, så bare spring på. 

Der skal vælges et havneudvalgsmedlem, en af de mest tak
nemlige stillinger i bestyrelsen, aldrig noget brok fra nogen 
på havnen. 

En ny ungdomsleder, her følg 
medlemmer j^fied, der følger o 
med, i det maritime ungdomsl 
medlemmel jeg her nævner, e 
tiden, hører efter hvad der blh 
ter sig, (og så tror jeg også på j 

Der er en formandspost i spil, 
et, i klubhusudvalget, en sup 

en det ender sikkert som de 
dlemmei det er de fleste af 1 

sidder i bestyrelsen, har gjort de 
alle.de andre frivillige udvalg, so 
i snit 20 år. 

H 

Imens sidder alie i andre derhjer 
de, det går jo som det plejer, de 
gider, så vi kan fortsætte med 
hyggelige klub, med det skønr 

Det er jo dejligt a^andre gør ai 
har jeg jo ret til at brokke mig. 

I mine øjne kære venner, så ha 
for vores klub, og htis man ikl 
skal holde||in mund, kun åbne 
skjolds solipter. 

Jeg ved det elet temmelig surt c 
dog blot nævne at 95% af tider 
den, der er mé|l til at prange uc 

Men re venner k< 
kom til genei 

kom ned og gør er 
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R SØGER REKRUTTER!!! 

n masse taknemlige 
nden bestyrelsespost 
jerbestyrelse, og de 
je, de kommer altid til 
og rydder altid op ef-

en i september). 

ra post i havneudval-

der kommer ca. 130 
cjolds soldater, der enten 
) år i snit, deltagere fra 
ddet eller deltaget i disse 

LØNNEN FORATVÆRE BESTYRELSESMEDLEM 
FORRYGENDE. \ \ 

HELT 

Fri kontingent, glade medlemmer der aldrig brokker sig, 1i1 årlige 
bestyrelsesmøder med kaffe, ost, øl og vand, 2 fester orri året, 3 
ugers vagt hvor du er ansvarlig for nattevagten, samt ikke mindst 
retten til at altid være i skudlinien og være skydpskive for cjlade 
og tilfredse medlemmer. 

Jeg glemte lige at skrive: i ' 
DU FÅR MULIGHED FOR AT PRÆGE KLUBBEN OG DENS 
HISTORIE OG MEDLEMMER. 

Kære SSFer dette er skrevet med hjertet og som jeg har op
levet de sidste 6+7 år. 

er fuldstændige ligegla-
kkert nogle andre der 
, den helt vidunderlige 

og da jeg jo betaler, 

» pligt til at gøre noget 
r det, så syntes jeg man 
3 sige tak til Torden-

jNS? sg her kommer med, skal 
fantastisk, at være 

len, det kan anbefales. 

jd af busken, 
amling 
el, for alvor. 

i ISriii 

o 

Det har været fantastisk at deltage i bestyrelsesarbejde i 
klubben, være med til at præge og tage beslutninger som er 
til vores alles fordel. 
Jeg har uden tvivl haft den bedste afdeling, de bedsle unge 
mennesker at arbejde sammen med, en masse super søde 
unger, nogle fantastiske bestyrelsesmedlemmer i bestyrel
sen, hovedsaglige positive medlemmer, som altid har bakket 
op om de forskellige ideer og tiltag vi har fundet på, ocj altid 
(næsten) fået den hjælp som der var brug for. 

Jeg forlader ungdomsafdelingen efter 13 år deltagelse, og siaer 
ikke farvel til hverken den eller bestyrelsen, men på gensyn, jl 
tror der er mere i mig, bare ikke lige nu, jeg skal lige pleje min' 
milie, mit nye job og mig selv. 

I
er trænger til at komme strøm på bagerierne, motivationsnd i 

kassen samt måske også en mulighed for at ungdomsafdelinger 
kommer videre med helt andre tanker og ideer, jeg tror stadig p; 
at vi kan skabe en endnu mere fantastisk forening, vi skal bare 1 
bruge DIG. * 

SÅ TIL ALLE DER GERNE VIL GØRE EN FORSKEL, MØD OP 
OG VÆR MED TIL AT SKABE KLUBBEN, 

I STEDET FOR AT SKABE DIG I KWJBBEN. I 

Venlig hilsen 
Ungdomsleder og næstformand Tofiny Pederse 

Hk 
Bl 
*1 



En ubefæstet sejlerindes 
beretning om røvere og engle 

Lige meget, hvilken kurs jeg sætter, ender jeg i 
Sundby Sejl. 
Det kan naturligvis skyldes, at vi bliver mødt 
med varme og venlighed. Folk er simpelthen så 
søde og hjælpsomme og venlige, at man næsten 
tror det er ens gamle venner. 
Det skulle vise sig, at det, at købe båd, var mere 
besværligt end at købe hus. 
Min trang til at møde svindlere og plattenslagere 
har aldrig været specielt udtalt. Alligevel har jeg 
haft et par brugte biler, mænd og hunde og vo
vede mig sidste år ud i båd-handlens faldgruber. 
Som kvinde anses man åbenbart for lige så skarp 
som én på tre helflasker sprut og en stor pose 
sovemedicin og lige så forsvarsløs, som et lille 
barn. Hvad jeg ikke blev udsat for! Hilde mænd 
og splitte mine bramsejl, det gav stof til eftertan
ke! 
Efter min bedste overbevisning må der være et 
helvede specielt for sådanne kumpaner. Den lan
ge, ikke specielt kedelige, version får i en anden 
gang. Det korte af det lange er, at jeg, efter at 
have mødt både uhyrer , røvere og drager for
skellige steder i Nordeuropa, var så heldig at 
købe Jørgen Enøjes dejlige Viggen : Likka. Nu 
havde jeg, som i véd, været tæt på at komme helt 
i kløerne på hæslige sørøvere, så den dejlige 
mand blev ganske ufortjent mødt med klar skep
sis, som jeg sørgede for at holde ved lige langt 
hen ad vejen. Mit mål for sære båd-handler var 
fyldt for livstid. Trods min lette pindsvine
attitude har Jørgen været ganske enestående og 
jeg er meget glad, at jeg endte med at købe båd 
af netop ham ! Likka er tilmed en utroligt sødyg
tig, smuk og rap båd og jeg glæder mig virkelig, 
til jeg kan sejle lige så godt som hun kan. Derfor 
nupper jeg lige en tur på sejler-skolen, trods læst 
yacht 3 (uden at forstå nok ) og bestået praktisk 
duelighed. Jeg håber virkelig, jeg kan være så 
heldig at finde én at læse sammen med, for det 
sidder bedre, når man kan høre hinanden i terpe
stoffet. Den forholdsvis nyuddannede velmenen

de båd-bygger, som tog med mig for at se på 
skibets tilstand, anbefalede mig at hive al bund
malingen af, give hende uendeligt mange gange 
primer osv., at skrue alle skruer ud og sætte dem 
i med sådan noget gummielastigumklister, fuge 
hér og ikke mindst dér. Hvad jeg ikke anede var, 
at det var at skyde spurve med kanoner og der 
røg uhyggelige mængder dyre materialer, kno
fedt, gigt-medicin og bandeord, som for øvrigt er 
blevet taget af markedet, da nok patienter var 
døde. It happens all the time... Det var i dette 
forløb, at Sundbys Sejlklubs velsignelser virkelig 
gik op for mig. Ikke at Sundby er ny for mig, 
flere adresser er det blevet til i årenes løb, og 
man har vel haft sin skumle ungdom med fre-
dags- og lørdags aftener Amager rundt på cykel 
fra værtshus til værtshus. Selv salig Perlen nåede 
vi igen og igen. En dag vi ventede på at komme 
til billard bordet og spurgte de spillende, hvor 
længe de havde været i gang, vendte ham med 4 
cm af revnen stikkende op af bukselinningen sig 
sindigt og let svingende med ordene : "Siden i 
onsdags". Det var en lørdag formiddag.... Men 
tilbage til havnen, hvor alle har været utroligt 
søde, lune, imødekommende og hjælpsomme i 
ord og gerning, det er jo min første båd, så der 
har været og er meget at lære. Det var i den tid, 
det gik op for mig, at jeg meget hellere vil høre 
til hos jer end i Dragør, hvor jeg godt nok bor, 
indtil jeg får byttet min hyggelige leje-lejlighed 
til en på Christianshavn. Selvfølgelig møder jeg 
også megen venlighed herude blandt gæssene, 
men det er en anden slags mennesker... Det går 
op for mig, jeg nu er blevet medlem - hurrah ! 
Det er velnok dejligt, for Likka vil hjem og jeg vil 
med ! Hvis der nu er én - er der det ? - som er 
ved at rykke til Dragør for at få en båd-plads, må 
vi så bytte vinter-plads, for jeg tror ærligt talt 
ikke, jeg selv kan rigge Likka til til foråret ? 

Varme hilsner og hjerteligt tak alle sammen ! 
Scarlet Daniel 
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FURUNO FOREDRAG 
Østersøkredsen byder onsdag den 26. november 2008 kl. 19 - 22 velkommen hos Hellers, Kastrup Havn. Her afhol
der FURUNO et foredrag, som vil omhandle: 

GPS kortplottere / radar 

• hvad er en GPS kortplotter / radar 

• hvad får man som bruger ud af at have dem ombord 
hvad kan det kobles sammen med og hvad får man som bruger ud af det 

Sejler instrumenter 
hvad kan de og hvad kan de kobles sammen med 

Installation 
hvad skal man være opmærksom på 

Certifikater 
hvilke certifikater kræver de enkelte udstyr 

Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Walther Fenger fra Furuno. Annette fra Hellers vil sørge 
for både kaffe og brød samt gode tilbud. 

Med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen 
Formand for Østersøkredsen 
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Snuppet på nettet 
www.politi.dk/da/servicemenu/baggrund/faq sejlendepoliti iQ062007.htm 

Sejlads - Politikontrol til søs 
Politikontrol til søs 
Hvad er sejlende politikontrol? 
Politiet kontrollerer lystsejlere, speedbåde, vand
scootere, jetski og andre fartøjer i de danske farvan
de. Det sker i samarbejde med Marinehjemmevær
net, som stiller marinehjemmeværnskuttere, hur
tiggående gummibåde og mandskab til rådighed 
under kontrollen. 

Hvad kontrolleres til søs? 
Politifolkene kontrollerer blandt andet hastighed, 
alkoholpromille, sikkerhedsudstyr samt diverse 
bådførerbeviser. 

Hvilke regler skal følges? 
Man må ikke plane - det vil sige at sejle så hurtigt, at en del af båden løfter sig ud af vandet - mindre end 200 meter fra 
kysten og i bestemte farvande. Hver politikreds har sit eget sejladsreglement for motorbåde. Det indeholder blandt 
andet bestemmelser om, hvor tæt på kysten man må plane. I nogle kredse 200 meter og i andre 300 meter. I visse kred
se er der endvidere forbud mod planing i bestemte områder. 
Man skal medbringe redningsveste svarende til det antal personer, der er ombord, og de skal passe den enkelte. Gør 
man ikke det, udløser det en bøde per manglende vest. 
Højeste tilladte alkoholpromille for speedbådsførere er 0,5. Politiet har et alkometer med ombord og sejler sigtede per
soner i land, hvor en læge tager en blodprøve. For andre sejlere gælder, at de ikke må drikke mere, end at de er i stand 
til at føre deres fartøj på betryggende måde. 
Man skal som minimum have speedbådskørekort for at sejle en speedbåd. Det udstedes af Søfartsstyrelsen, og under
visning foregår i sejlklubber og forskellige oplysningsforbund. 

Hvilke betjente foretager kontrollen? 
Hver politikreds skal have mindst to betjente, som er uddannet i MARSIKPOL, Maritimt Sikkerhedskursus for Politi
tjenestemænd. I Danmark er der cirka 100 politifolk, som har uddannelsen, der arrangeres i samarbejde med Marine
hjemmeværnet. 

Hvad indeholder uddannelsen? 
Politifolkene lærer sømandskab: Hvordan man styrer et skib, hvordan man holder udkig, hvordan man færdes om
bord uden at gå i vejen. I løbet af fem dage får de undervisning i de regler, sejlere skal overholde. De får et kursus i 
brandbekæmpelse, lærer at boarde et andet skib i søen og prøver at blive evakueret af en helikopter fra et skibs agter
dæk. 
Uddannelsen bliver løbende holdt ved lige. 
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Når man har sejlet i mange år, har man fået man
ge oplevelser i talrige havne og vige i DK. 

Tilbage i 70'erne, hørte jeg engang en skipperko
ne udtrykke, at hun ikke vidste om hun gad tage 
med på nyt togt, for nu havde hun altså snart 
været alle steder. 
Dengang tænkte jeg, at det var en meget blaseret 
bemærkning. Den undrede mig meget, men den
gang havde jeg selv kun sejlet 5-6 år, så det ku' jo 
godt være, hun ville få ret, at man efter 30-40 år, 
ikke mere kunne opleve noget nyt i DK. 
Bemærkningen lejrede sig derfor i mig, og er 
dukket op fra tid til anden. 
På et tidspunkt begyndte jeg på mine sommer
togter at gå lidt systematisk frem. En tilskyndel
se hertil kom helt sikkert gennem et lille hefte, 
jeg fik på en af øerne. 
Det var udgivet af Miljøministeriet i 1990 og hed: 
27 små øer - et besøg værd, 
og er siden fulgt op af foldere for hver af øerne, 
udgivet af Sammenslutningen af Danske Småøer. 
På egen køl har jeg nu anløbet 21 af disse øer, 
medens andre 3 er besøgt på anden vis, bla. 
Mandø i Vadehavet. Egholm i Limfjorden er én 
af dem, jeg fortsat mangler. 
Noget kunne derfor tyde på, at hun kunne få ret. 
Men så læste jeg for nylig en artikel, der satte 
gang i nye tanker. Emnet var beslægtet med 
ovenstående, idet overskriften lød: 
Danmark er et ørige. Så hvorfor ø-hoppe i Græken
land, når vi har 406 danske øer at boltre os på? 
Nu ligger det sådan, at jeg er langt i mine planer 
om at ø-hoppe i ikke bare Grækenland, men i 
hele Middelhavet. 406 danske øer! 
De var ikke nærmere defineret i artiklen, så der 
måtte et nærmere studie til for at finde ud af, 
hvad tallet dækkede over. I eget bibliotek findes 
håndbogen Danmarks Småøer, fra Politikens For
lag og udgivet i samarbejde med Danmarks Na
turfredningsforening. 

Her bliver man meget klogere, men også lidt 
forvirret, for her nævnes både tallet 527 og 405 
navngivne øer. Af disse skulle 82 øer være bebo
ede, og dermed 323 ubeboede. 
Heldigvis defineres også begrebet Danmarks små
øer, idet følgende 10 fratrækkes (nævnt efter stør
relse): Sjælland, Vendsyssel/Thy, Fyn, Lolland, 
Bornholm, Falster, Amager, Als Mors og Møn. 
Den nævnte bog omtaler ialt 129 øer nærmere, 
og begrundelsen for netop dette antal er nærme
re beskrevet. Tilbage bliver 72 beboede øer, så 
med baggrund i ovenstående, skulle der være 
rigeligt til mange års sejltogter, selv om en del af 
disse 72 øer allerede er besøgt på egen køl (Læsø, 
Langeland og Saltholm mfl.) eller på anden vis 
(Sprogø, Farø, Bogø mfl). 

Men nu var nysgerrigheden altså vakt. For der er 
stadig langt fra 129 øer til 405/406 (forskellen er 
endnu ikke fundet), og længere endnu til tallet 
527. 
Man kan jo snildt ligge for anker bag mange af 
disse (ubeboede) øer, og gå i land med gummi
båd, som det er tilladt efter Naturfredningslo
ven. 

Og her kommer så den egentlige baggrund for 
denne lille artikel. På internettet har jeg nemlig 
fundet yderligere støtte til en sådan udforskning. 
En hjemmeside www.246.dk/dkisles indeholder 
nemlig navn og position (længde og bredde) på 
140 småøer (efter ovennævnte definition). 
Da fællesmængden mellem de 2 dokumenter 
viser sig at være 91, vokser antallet af navngivne 
øer fra 129 til 178. Og meget tyder på, at der fin
des flere unavngivne øer end navngivne øer. 
Hjemmesiden nævner et samlet antal på 1.419 
øer over 100 m2. 
Så der er altså som nævnt rigtig mange mulighe
der for at ø-hoppe i Danmark. 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 25. august 2008 

Punkt 1. Protokol: 
SSF har fået aftale med Københavns 
Energi om tilslutning af stik til fjern
varmeledning. Københavns Ejen
domme har som ejer af grunden 
underskrevet aftalen. 
Arbejdet er planlagt udført i sidste 
kvartal af 2008 eller første kvartal 
næste år. Bent Knudsen assisterer i 
projektet. 
Oliefyret skal så udskiftes med var
meveksler for vor regning, og olie
tanken kan fjernes. 

Punkt 2. Beretning: 
Budgetforslag 2009 udarbejdet af 
kassereren blev gennemgået. Inde
holder en mindre stigning i pladsle
jen. 
Der er lagt en buffer ind på kr. 
200.000, idet der er et par udgifts
krævende poster: 
Arbejdet med etapevis renovering af 
moler ventes påbegyndt (flere parti
er trænger), og Øveballen ventes 
repareret. 
Da der er kommet mange nye med
lemmer forventes indtægterne øget. 
Behandles på generalforsamlingen 
26/10. Indkaldelsen hertil gennem
gået. 
Der planlægges afholdt medlems
møde forud for generalforsamlingen 
torsdag d. 9. oktober kl 19, idet der 
er mange emner til drøftelse og en 
række bestyrelsesposter skal besæt
tes. Der trakteres med en øl/vand. 
Projekt til nye lokaler til Sejlerskolen 
fremlægges. Fonde vil blive ansøgt 
om tilskud. 
Bestyrelsen vil foreslå, at kontingen
tet betales én gang årligt, så ordly
den i §16 bliver: Kontingent betales i 
januar kvartal, dog senest d. 1. marts. 
Det vil betyde en stor lettelse for 
kassereren. 
Bestyrelsen har været utilfreds med 
Codans behandling af skadesager 
og med flere præmier, bla. for gum

mibåden 'Squash', hvor den årlige 
præmie er kr. 15.000. TRYG har afle
veret tilbud på SSF's forsikringer, 
som reducerer den årlige præmie 
med kr. 24.000, så bestyrelsen over
vejer at skifte selskab. 
Den kollektive ansvarsforsikring er 
imidlertid 'flettet ind' i mange med
lemmers kaskoforsikring, så den 
kan ikke opsiges uden gene for på
gældende medlemmer. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Proviantkajen er nu færdigstøbt, og 
kan klare belastningen i mange år. 
Tankens betalingsautomat til Dan
kort, Visakort og Masterkort er op
stillet. 
4 nye lygtepæle ved hovedindgan
gen er opsat, og elstandere tilsluttet 
langs molen i kanalen til trælygte
pælen ved midterbroen. Sidste styk
ke til slæbestedet monteres, når ny 
lygtepæl er indkøbt og opsat. 
Kim påpegede det uholdbare i, at 
haveejere langs nordskellet lægger 
brændbart kvas og andet affald bag 
vore skure, og der bygges fortsat 
helt op til skel. Leif og Kim tager 
sagen op med haveforeningen. 
Johnny mindede om ønsket om re
tablering af tænd/sluk-kontakten 
på lysmast ud for sejlerskolens faste 
pladser. 
Kassereren og Leif har besigtiget 
forholdene på landpladsen mht. 
oprydning, og der er sendt 5-6 reg
ninger. Enkelte har betalt, men der 
savnes regler for, hvorledes forhol
dene på sommerpladsen skal efter
lades, når båden er sat i vandet, 
henh. evt. sanktioner, hvis det ikke 
sker. Forslag til tilføjelse til havne
reglement herom udarbejdes 
(Johnny). 
Projekt med ældre motorbåd har 
fået ny ejer. Et andet projekt med 
ældre folkebåd ønskes fortsat flyttet 
aht. rydning. Kim pladsmand er 

tilbage fra ferie 1. september. 
Der er modtaget brev fra advokat 
om hjælp til salg af båden 'LEA', 
der længe har stået på land. 
Båd uden fast plads, der ligger v. 
proviantkaj ønskes fjernet, efter be
taling af gæsteleje for medlem. 

Punkt 4. Klubhus: 
Forslag til ny placering af vagtstue 
drøftet, med baggrund i at nuvæ
rende vagtstue ændres til rygerum, 
og dermed er uegnet til formålet. 
Vagtstuen er lige nu fyldt op med 
inventar fra køkkenet. Også i Skip
perstuen henstår inventar. Ønskes 
fjernet. Forslaget overvejes baseret 
på fordele og ulemper. 
Vedligehold af arealet omkring flag
mast drøftet; beplantning ønskes 
ændret. Brugt ølautomat er modta
get, men vurderes mht. strømfor
brug mv. inden opstilling. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Standernedhalingsfest 18/10 er nu 
aftalt; pris på menu kr. 150,-. Også 
85-års-jubilæumsfest er tilrettelagt 
til d. 1/11. 
Der bliver reception med stående 
buffet kl. 14 -17. Julefrokost afholdes 
d. 6/12. Pris: 160,-. 
Hele julemåneden vil forpagter iøv-
rigt servere buffet. 
Børnenes juletræ er fastlagt til d. 
14/12. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Sejlerskolens prøver afholdes d. 27. 
og 28. september og er aftalt med 
censor Lasse Lerdorff. 
Søfartsstyrelsen er overgået til elek
tronisk registrering af beståede prø
ver. Dermed får man ikke længere 
et papir som 'bevis for bestået del
prøve'. Vil aftale med censor, at der 
i SSF fortsat udstedes et delprøve
bevis, da der kan gå lang tid mellem 
delprøver og fordi de kan aflægges 
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helt forskellige steder. 
Øveballen kan ikke fortsat benyttes 
uden en større reparation. Dette vil 
evt. ske ved frivillig indsats, men 
over længere tid (år). Desværre vil 
det i påkommende tilfælde indebæ
re mangel på instruktører, da det er 
de samme 'Tordenskjolds soldater' -
og dem kan Sejlerskolen ikke und
være. Vi er derfor tvunget til at fin
de en 3. båd inden næste sæson, 
fordi der fortsat er stor tilstrømning 
til sejlerskolens uddannelse. 
En spækhugger til 50-80.000 overve
jes anskaffet. Drøftet. Enighed om, 
at forberede en sådan handel. 
Kommende medlemsmøde og gene
ralforsamling orienteres. 
Alternativ bådtype overvejes, men 
der er mange fordele ved yderligere 
en spækhugger. 
'Tyveknægtens' vinter stativ skal 
repareres. Aftalt udført af Lewis. 
Der er taget skridt til at etablere et 
Y3-kursus i DMU's lokaler kom
mende vinter, men stor forskel på 
indhentede 'tilbud'. Drøftet. Valget 
faldt på løsning over 25 aftener til 
kr. 2.100,- + materialer. Sejlerskolens 
instruktører vil få bevilget tilskud 
på kr. 1.000. Opslag sættes op. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Det strømmer fortsat til med nye 
unge deltagere. Der er 2 instruktører 
igang både mandag og onsdag + en 
ekstra frivllig fra Svanemøllen. 
Kommer man for sent, eller er lidt 
for urolig, bliver man derfor sendt 
hjem, for at give ro til de øvrige 12-
20 fremmødte. 
På Ynglinge-fronten blev det des
værre ikke til medaljer (endnu), 
men TORM's Grandprix er vundet 
for 4. år i træk. 
Har været udsat for decideret chika
ne fra IYA i forbindelse med fejl
opmåling af YD24 forud for EM. 
Båden er efterfølgende opmålt af DS 
og fundet OK. 
EM gav en 10. plads, VM en 13. 
plads og senest en 4. plads til DM. 
Der er nu blot én sejlads tilbage 
sidst i september. 
Heller's Yachtværft skal rykkes for 
YD 126, der fortsat ikke er modtaget 
(højest utilfredsstillende). 
Som en lille opmuntring kunne Ton

ny oplyse, at den ene sejler = Jonas 
Warrer fra 49'eren, der vandt guld 
ved OL i Kina, er startet som Opti
mist-sejler i SSF. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
L23 ført af Mogensen & Thorup fik 
i år en 4. plads ved DM, medens 
Brian Frisendahl med Michael Em-
pacher og Jan Knudsen i Folkebåd 
hjembragte endnu et suverænt DM 
(de førte sammenlagt gennem alle 7 
sejladser). 
Årets familiesejlads og Old-Boys 
2008 gav meget spændende opgør 
(se artikel herom i Bladets nr. 9). 

Punkt 9. Motorbåde, sikkerhed og 
renovation: 
Om motorbåde: 
Der er arrangeret Fiskedag d. 20. 
september med musik og dans til 
midnat. 

Om renovation: 
Der er behov for ny renovations-
gård til forpagterens våde affald. 
Drøftes med forpagter. 

Sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 10. Bladet: 
Bladets udgivelsesdag er blevet 
ændret, så det fremover udkommer 
sidst på måneden, men fristen for 
indlæg (deadline) fastholdes til d. 1. 
i måneden, for at give bedre tid til 
lay-out og fremstilling. Reelt kom
mer bladet dermed 8-10 dage senere 
end forsøgt gennem en periode. 
Vi går altså tilbage til tidligere pro
cedure. Årsag: Forsøget med at få 
mere aktuelle indslag med i Bladet 
har ikke båret frugt. 
Et koncept til modernisering af Bla
dets lay-out er modtaget fra et med
lem. Poul ser på sagen, og præsente
rede en ny flottere forside. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Arne mindede om, at nye bestem
melser, der trådte i kraft pr. 1. juli 
2008 indebærer, at alle skure med 
strøm skal have installeret HFI-relæ 
for at være lovlige. 

Mødet slut kl. 21:55 

Følgende datoer bedes reserveret: 
mandagene d. 29. september, 27. 
oktober, 24. november og 29. de
cember 2008. 

Ib Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Martin Grundmann 
Galionsvej 1, 3 dør 2,1437 K.Peter 
Michael Ziolo 
Kjeld Langesgade 7, 1367 K 
Jan Wallentin Damgaard 
Woltersgade 11, 2300 S. 
Thomas Chr. Mortensen 
Galionsvej 7, 3-4,1437 K 
Gitte E. Olsen 
Hedegaardsvej 41II tv., 2300 S 
Thomas Patrick Fogd Djursing 
Enghavevej 20, 3 - 1674 V. 
Tor Ivan Evensen 
v/Bellahøj 30 B, 1. tv., 2700 
Roa Ivan Evensen 
v/Bellahøj 30 B, 1 tv., Brønshøj 
Ask Ivan Evensen 
v/Bellahøj 30 B, 1 tv., Brønshøj 
Mohammed Allaa H. Khodier 
Bellahøjvej 40 A, 4 th, Brønshøj 
Kristoffer Augustesen 
Burmeistersgade 22, 2,1429 K. 
Henrik Dybdahl 
Woltersgade 12, 3 th, 2300 K. 
Mie Margrethe BondeCumber-
landsgade 10, 4 th, 2300 S 
Claus Angelo Brandt 
Hessensgade 31, 2 th, 2300 S. 
Brian Koch Jørgensen 
Østerdalsgade 1 A, 5 tv. 2300 S. 
Rene Koch Jørgensen 
Porsager 54, 2620 Albertslund 
Kim Allan Jørgensen 
Messinavej 14, 2 tv.- 2300 S 
Bjørk Alberte Tyge 
Cypernsvej 13,1 - 2300 S. 
Georg Miller 
H.F.Sundbyvester 10 - 2300 S 
Ulf Thorsen 
Ved Kløvermarken 10, -2300 S. 
John Kyster Sørensen 
Øresund Parkvej 4, 2 tv., 2300 S. 
Anders Uhd Nielsen 
Værnedamsvej 9, 3 tv. 1819 C. 
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Aret der gik for vores ynglingesejlere i YD 24. 
Dette skulle være året hvor de store 
resultater skulle indfinde sig, blandt 
andet fordi EM for ungdom og VM 
var på hjemmebanen Øresund. 

Året startede også fint, de lå num
mer et på ranglisten, lige til sidste 
udtagelsesstævne, 5 minutter før 
starten til første sejlads, kommer der 
en KDY båd sejlende på bagbord 
lige op på dækket, glider ned af si
den og rykker røstjernene i dækket, 
knækker vanterne og de er nød til at 
søge havn. 
Der røg det stævne, nå ja og så lige 
førstepladsen på ranglisten med et 
point til en anden KDY båd. 

Båden blev repareret og gjort klar til 
EM og VM. 
Indmåling til EM for U 23, her blev 
båden kasseret af de samme målere 
som havde målt båden ind for et år 
siden i Holland, ikke nok med det 
så blev vi advaret med at komme 
sent med båden, for så ville alt blive 
målt på den, det på trods af at fejlen 
klart lå i arrangørernes regi, der var 
oplyst to forskellige tidspunkter for 
sidste måling, da undertegnede 
gjorde opmærksom på dette, kom 
advarslen. 
Selv om båden nåede frem til det 
tidlige tidspunkt, blev den gennem-
målt og kasseret, det var kølen den 

var gal med, hvad skulle der til, der 
skulle spartles og dette timer inden 
1 sejlads i EM. 
Drengene fik spartlet båden og fik 2 
timer før start dispensation til at 
sejle, dette med en besked om at den 
ikke måtte sejle kapsejlads før hele 
båden igen var blevet målt. 
(Efterfølgende har det vist sig at 
båden var blevet målt med de for
kerte templates, denne misforståelse 
er nu blevet rettet i samarbejde med 
Dansk Sejlunion målere, tak for det). 
Dette må siges at være en brøler af 
rang af de internationale målere, 
som desværre fik indflydelse på YD 
24 under EM. 
Det blev i år til en 10 plads som 
drengene selvfølgelig ikke var til
freds med. 
VM blev indledt lige efter EM, her 
gik det bedre og efter 2 dage lå 
drengene nummer 6 som bedste 
danske båd, desværre var heldet 
ikke med dem og i de efterfølgende 
dage gik det ikke godt, inden de to 
sidste sejladser lå de på en samle 16 
plads. 
De to sidste sejladser blev det til en 
22 plads og i allersidste sejlads gik 
det hele op i en enhed og en 3 plads 
blev sejlet hjem. 
Samlet resultat for Verdensmester
skaberne blev en flot 13 plads ud af 
58 både. 

Så kom dagen hvor Bornholm nær
mere betegnet Svaneke havde fået 
overdraget DM for Yngling, et an
derledes sted at sejle. 
Et fantastisk setup omkring sejlad
serne skal Svaneke have tak for, vo
re sejlere mener blot at det havde 
været fint hvis standarden havde 
været den samme på vandet, men 
det var lige vilkår for alle og en 4 
plads kom i hus 1 point fra medal
jerne. 

Sidst men ikke mindst skal det næv
nes at YD 24 har vundet ungdoms-
ranglisten for fjerde år i træk, og at 
der i denne weekend er blevet hevet 
en sølvmedalje hjem til SSF ved DM 
for U23 mandskaber i Hellerup. 

Hvad bringer fremtiden for vores 
mandskab i YD 24, er det slut, er 
motivationen forsvundet, et er sik
kert der bliver noget at tale om i 
vinter, der skal nye udfordringer og 
motivation til for dette mandskab 
der har sejlet sammen i ca. 9 år. 
Tak for endnu en god sæson til jer, 
tak for hjælpen i ungdomsafdelin
gen og god vind fremover, lige me
get hvilken klasse i vælger at fort
sætte i. 

Ungdomsleder Tonny Pedersen 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

ris-./ -IS 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Fra & til medlemmer 

BYTTE - BYTTE - KØBMAND 

Efter sommerens sejltogt har 

jeg nu en større samling af sø
kort mv.( som jeg hermed stiller 
til rådighed (udlån) for interes
seret SSF-medlem - eller endnu 
bedre: kan vi bytte søkort? 
Haves: 
Søsportskort over den finske 
skærgård (kortsamling C, omegn 
af Æbo). 
Søsportskort over Ålandsøerne 
(kortsamling D). 
2 søkort over den Botniske Bugt 
(Helsinki <& Skt. Petersborg). 
3 kortsamlinger over Stockholm 
(Norra, Mellersta og Sodra) 
kortsamling Gota Kanal + Vattern 
Vanern, 6ota Alv 
samt søsportskort over svenske 
vestkyst (til Halden i Norge), 
østkysten til Stockholm samt 
sydkysten (Blekinge) 

Dertil kommer en mængde mate
riale fra lokale turistkontorer 
undervejs. 

Søges: 
søkort over Middelhavet (alt har 
interesse) 

Kontakt: sekretær i SSF, 
J. Thomas Jensen, 4921 8508 
mail: j.thomas.jensen@mail.dk 

PS: fra sidste års sejltogt har 
jeg søkort og turbeskrivelser, 
der dækker 

' Rugen & Usedom Rundt' 

Aktiviteter i SSF i 2008 
27. sept Sejlerskolen, prøve i sejlbåd 
28. sept Sejlerskolen, prøve i motorbåd 
3. okt Sejlerskolen, afslutning 

4.-5. okt Sejlerskolen, afrigning 
18. okt. kl. 1700 Standernedhaling 
25. okt. Havnerundfart uden mast 
26. okt. Generalforsamling kl. 900 

1. nov Reception SSF 85 år 
6. dec SSFs julefrokost 

14. dec Børnenes juletræsfest 

www.sundby-se j lforening.dk 

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse ved 

Per Søndergaards bisættelse 

Kærlig hilsen 
Ole, Jette og Leif 

2008 
Igen i år afholder SSF tovværkskursus for alle 
medlemmer, der ønsker at lære lidt om taklin
ger, splejsning af forskellige typer tovværk, 
knob og stik. 

Kursus starter 
onsdag den 8. oktober 2008 kl.1900 

i Skipperstuen og det forsætter året ud. 

Kursusgebyr 100,- kr. 

Tilmelding til kursus på opslagstavlen 
i mellemgangen i klubhuset 
eller mail povlsen@brinkland.dk 
eller tlf. 32 52 98 89 



Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

Returneres ved varig adresseændring 
POST")-

pp DANMARK 

rundt i Køben 

madk 

broerne) 

løber af stabelen 

orenings 

Tag familien med på en hyggelig fællestur 
havns havn. 

Har du ikke deltaget før, så prøv det i år, det er en festlig op
levelse for hele familien, når der er rigtig mange både. 

kl. 1000 mødes vi på Søndre Mole, hvor vi får en lille en, ser 
hvordan vejret er og får 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 
så husk at medbringe kaffe, kage og 
besætningen. 

Alle både uden mast kan deltage 
(vi sejler også under 
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Natte vagtssæsonen er startet. 
Du finder oversigtstavlen samt 
nattevagtsedler til udfyldelse i mel
lemgangen, bag medlemslokalet i-, 
klubhuset (ved mønttelefonen). 

sæson 2008/2009, dvs. med 
opstart d. 1. oktober 2008, vil en 
"købevaet" ikke kunne afskrives 
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Bemærk ændringer ved afvikling 
af "købevagter". 
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hvis vagten ikke er afviklet. 

Dvs. hvis du går vagt for andre, og 
er så uheldig at komme til at mø
de alene på den ønskede vagtdato, 
vil vagten ikke blive skrevet som 
en "gået" vagt. 

• - I 1  - j i l  '  *  '  * ,  , 1  '  • f f i  d  ** i |  s , , «  t J aa  
Så hvis du går vagter for andre, er 
det fremover vigtigt at du skriver 
dig på vagttavlen, på dage hvor 
der i forvejen er et eller to medlem
mer, der ønsker vagt. 
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Forsidebilledet: 
3 glade danmarksmestre. 
Se mere på side 21 

Foto på forside og bagside 
Michael Paldan 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Da sandalerne indtog 
Sundby Sejlforening 

Gennem de sidste år har jeg hver 
tirsdag mødtes med en gruppe af 
gamle pakistanske kvinder, som i 
det meste af deres voksenliv, har 
boet og arbejdet i Danmark. 
Egentlig er de slet ikke så gamle, set 
med danske øjne, men i deres kultur 
føler man sig ofte gammel, når bør
nene er fløjet fra reden, er blevet 
godt uddannet og godt gift. Så kan 
man nyde sin alderdom og den re
spekt, der følger med det at blive 
gammel. 

Men selvom familien betyder meget 
for kvinderne, har de også brug for, 
at der sker andet i deres liv. 
Tirsdagene er blevet deres frikvarter 
fra pasning af børnebørn og fra 
madlavning m.m.. 
Vi mødes og snakker sammen, går i 
teatret sammen, deler opskrifter på 
lækker mad og deler oplevelserne 
fra vores dagligdag med hinanden. 
Vi fester når vores unger får deres 
uddannelse, når vi fylder år, til julen 
og når ramadanen er slut. Kort sagt, 
deler vi vores hverdag og til tider 
også vore fester med hinanden. 
Vi deler også kolonihavelivet, så i år 
har vi holdt vore tirsdagsmøder i 
både den danske og den pakistan
ske kolonihave. 

Sejlsporten troede jeg dog ikke, de 
havde mod på. Men der tog jeg fejl! 
I foråret tog vi metroen til Strand
parken og endte vores tur i cockpit

tet i vores Bandholm 27. Stor var 
min overraskelse over at kvinderne 
turde bestige båden og fik appetit 
på mere. 
Men Bandholmeren var ikke egnet 
til at sejle ud med de 8 kvinder, så vi 
forsøgte at låne Bollen med skipper 
til en udflugt. Da det ikke kunne 
lade sig gøre, tilbød Flemming at 
tage os med ud i det gode skib Po-
coloco, og det tilbud tog vi med stor 
tak imod. 
Flemming og Marianne havde gjort 
det hele klar, så manglede vi bare at 
få kvinderne i sejlsikker stand, og 
det kostede lidt kræfter! 

og samtlige flyvere, der krydsede 
vores kurs, blev kommenteret. 

På 1. Sal udvekslede kvinderne bil
leder af børnebørnene med Marian
ne på mobiltelefonerne! 
Nogle af kvinderne holdt sig til ag
tersofaen, hvor det hele var mere 
stabilt og der var mere plads. 

Her er vi klar til afgang. 

I første omgang indrettede vi os i 
agtersofaen sammen med Flem
ming, men da vi begyndte at sejle, 
gik turen op til første sal, hvor 
Flemming fortalte om alt det, vi sej
lede forbi. 

Med flagrende tørklæder og stort 
smilende kvinder sejlede vi ind gen
nem havnen i Dragør, og nød alt 
den opmærksomhed vi vakte. 
På hjemvejen gik det for fuld skrue 
og med flot kølvandsstribe. 
Alle nød turen i fulde drag, og var 
næsten ikke til at jage hjem igen. 
Alle var vi meget taknemmelige for 
at Marianne og Flemming gav os 
den uforglemmelige oplevelse. 

Saida Karin Sonne 
medlem nr. 889 

Da vi var over tunnellen til Peber
holmen, fulgte vi med på ekkolodet 
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Din Sundbystander vender forkert... 
1. afsnit af beretningen om et sommertogt SSF's sekretær 
J. TJwmas Jensen gennemførte i juni/juli 2008 
med S/Y 'Sedna', en Albatros 33 

'Sedna' i Sundkrogen (Svanemøllen) 

Første afsnit består af 2 etaper, idet 1. etape er en singlehan-
ded-sejlads fra København syd om Sverige til Kapellskdr nord 
for Stockholm. 
2. etape går videre herfra via Ålandsøerne til Åbo/Finland og 
tilbage til Gota kanalens begyndelse i øst. 

Med ovennævnte ord modtages jeg tirsdag d. 10. juni'08 
af en venlig sjæl yderst på en bådebro i Oxelosund, på 
årets sommertogt. Situationen er lidt penibel, for der står 
en ret kraftig vestlig vind, 
og jeg er alene i båden. 
Har allerede været længe
re inde i havnen for at fin
de et egnet sted at lægge 
til - uden held. 
Det er nu anden gang, jeg 
nærmer mig bådebroen, 
der ligger rimeligt i vind
øjet; man ligger her for 
bøje agter, men den må 
vente, til jeg har fået fortø
jet til broen, og kan hale 
ud og 'kroge' den. 

Nu er det så, der kommer 
en venlig sjæl ud ad broen, og tager min forfortøjning 
med ovenstående hilsen på dansk. Lidt forbløffet reage
rer jeg med et: "gør den det?, - og lover, hvis det er 
sandt, straks at gøre noget ved det." "Jo", forklares det, 
" - for takken på stjernen skal altså vende opad!"! 

Nu har jeg kun været medlem af SSF i IVi år, så manden 
har jo nok ret. Og det der med hvordan standeren skal 
vende, har jeg faktisk ikke spekuleret på, og ikke hørt 
om. Men jeg er ydmyg: det må jeg jo så se at få rettet, 
siger jeg, og væk er han. Heldigvis har jeg seneste num
mer af SSF-Bladet med om bord, og efter en hurtig kon
sultation af forsiden, kan jeg godt se, at han har ret. 

Så snart agterfortøjningen er klaret bliver standeren halet 
ned, vendt om og sat igen på den korrekte måde. Da jeg 
lidt senere er inde for at undersøge, hvor 
'hamnkaptenen' holder til (hun har en fridag, så det bli
ver en billig overnatning), bliver jeg på tilbageturen pra
jet: "kom om bord og få en øl. Nå, du har fået vendt 
standeren. Det var godt"! 
Nu vender Sundby-standeren rigtig!] 

Nu er jeg nysgerrig. Det er tidligt på sæsonen, og det er 
ikke mange danske både jeg har set, de 11 dage jeg har 
været af sted. Det viser sig så, at det er en 'gammel 
Sundbydreng', ved navn Aage Wass, der nu sejler i 
'Bitte' af Kastrup. Han begyndte at sejle i SSF som 12-
årig for 60 år siden, og har mange historier at fortælle fra 
SSF. Også hans hustru Birgitte kan bidrage, men jeg har 
svært ved at følge med. Kender ikke alle navnene. Der er 
også aktuelle sager at vende: Wass er ikke tilfreds med 
den 'diskrimination', der er indført med medlemsrabat i 
restaurant Sundby Sejl, efter at Ulrik og Signe har overta
get forpagtningen. Når man er kommet i restauranten i 
mange, mange år indebærer det en urimelig forskelsbe
handling, synes Wass, og det vil nok få medlemmer fra 
naboklubber til at fravælge spisestedet. Jeg lover at brin
ge budskabet med hjem, og får så pinkoden til baderum
mene. Wass og 'Bitte' er på vej til Haparanda i det høje 
nord (N 66°). Det er en tur på ca. 850 sm hver vej. 
Tilbage i SEDNA er der som ny nabo ankommet en hol
lænder. Han får pinkoden videregivet, og fortæller, at 
han også er på vej til Haparanda - for 8. gang! Men nu er 
det også sidste gang, fortsætter han. 
Gad vide, hvad det er de begge søger helt deroppe, hvor 
det må være temmelig koldt? 
Jeg foretrækker varmen (Middelhavet) - og er igang med 
at forberede mig hertil. 

Oxelosund var nået, efter 336 sm alene-sejlads. Præcis 1 
uge efter hjemkomst fra et af årets højdepunkter = en 16 
dages tur til Kina med en gruppe fra SSF under kyndig 
vejledning, lykkedes det at komme af sted lørdag d. 
31/5. Havde sovet i båden fredag nat, og var lørdag sej
let gennem Falsterbo-kanalen til Skåre Lage. 
Forinden var det lykkedes at få både ny søkortplotter og 
nyt køleanlæg til at fungere, så fredagen gik med at købe 
ind, og afvikle de sidste gøremål i land, for sommertog
tet var planlagt at vare 7-8 uger. 

Sommeren er rigtig kommet med utrolig stabilt højtryks
vejr hele uge 23, men desværre: vinden blev stående i 
øst, så det gik for motor fra Skåre Lage til Utklippan via 
havnen i Skillinge. 
Efter Utklippans skarpe hjørne, hvor kursen kan lægges i 
nord, skifter vinden til NØ, så først efter 
3 dage for motor + 1 hviledag på Utklippan, kan der igen 
sættes sejl på vej nordover fra Gronhogen på Oland. 
79 liter diesel brugt! Det er blevet dyrt med diesel. Prisen 
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på Oland er ca. DKK 10,40 pr liter, men det blev meget 
dyrere senere på turen. En tankfuld på ca. 93 liter rækker 
til ca. 35 timers sejlads å 6 knob = 210 sømil, dvs. 1 sømil 
koster næsten DKK 5,- for motor. 

Da Goran Schildt for 60 år siden (1948) sejlede mod Mid
delhavet i 'Daphne' bygget i 1936 på Åbo Bådeværft, 
havde han en ideel plan om maksimalt at bruge motoren 
25% af tiden/distancen på åbent hav. Jeg tror, jeg vil 
lægge mig det på sinde, når jeg arriverer Middelhavet ca. 
1. september 2009. 
Men lige nu handler det om at komme godt af sted, og 
nå længst muligt inden min gast ankommer. 

Målet med årets sommertogt er nemlig Åbo eller Turku, 
som det hedder på finsk. Heroppe ligger Goran Schildts 
(GS's) gamle båd "Daphne", og udgør et stort aktiv i det 
lokale maritime museum = Forum Marinum. 
Under forberedelser til næste års langtur til Middelha
vet, har hans sejladser med "Daphne" været kilde til 
stor inspiration. Ved et tilfælde blev det her opdaget, at 
"Daphne", efter salg til et ungt tysk ægtepar (Joachim 
Fritz) på øen Leros i 1984, hvor GS havde slået sig ned, 
var blevet sejlet til Caribien af de nye ejere, men her igen 
overtaget af en gruppe finske "Daphne"- entusiaster, og 
bragt tilbage til Finland i 1996. 
Desværre havde den tropiske orkan Luis i september 
1995 forårsaget svære skader på båden, da den lå for an
ker i Oyster Pond på øen St. Martin. Flere skader kom til 
efter overtagelsen, da båden på havnen i St. Martin blev 
ramt af en container under orkanen Bertha i juli'96, me
dens den ventede på afskibning til Finland. 
Det var derfor en stærkt ramponeret "Daphne", der sidst 
i august'96 ankom til Helsinki med skib via Rotterdams 
havn. Mange sejlere fik båden at se, da den Vi år senere i 
februar og marts blev udstillet på bådmesser i Helsinki 
og Stockholm. 

Jeg havde i vinteren 2007/8 tumlet med planer om at 
sejle til Skt. Petersborg, for rigtig at afprøve den båd jeg 
fra årsskiftet 2006/7 var blevet medejer af. Sommertogtet 
2007 på 3 uger var gået rundt om Rugen og Usedom, 
men havde ikke været udfordrende nok. Nu skulle et 
længere togt give fornøden erfaring med båden og ind
sigt i de forbedringer, der måtte være ønskelige, inden 
start af langturen. 

Det kneb imidlertid med at få aftaler med potentielle 
gaster. En sejler-ven fra mine 17 år i Helsingør var, efter 
38 år i Danmarks Radio som meget kompetent lydmand, 
netop blevet fritstillet i forbindelse med store personale
reduktioner, og havde kort efter Nytår'08 på få dage 
solgt sit hus deroppe, og købt en pragtfuld restaureret 
bondegård på Nord-Als. Flytning kom derfor i vejen for 
længere sejlads denne sommer. Løsningen blev at korte 
turen af til Åbo/Turku, idet jeg så alene ville sejle til Ka
pellskar nord for Stockholm. Her ville min svoger Asger 
ankomme med fly til Arlanda og bus til Kapellskar. Det 

viste sig at være en rigtig god plan. Syd for den store 
færgehavn i Kapellskar, med kæmpefærger til Marie-
hamn/Åland, Åbo/Finland og Tallin/ Estland ligger en 
lille uanselig lystbådehavn, som benyttes af særdeles 
mange sejlere på vej til og fra Ålandsøerne. 

Planen blev altså ændret til at se og klappe "Daphne" i 
Forum Marinum i Åbo/Turku. Jeg ville opleve båden i 
virkeligheden, ikke bare læse om den i de mange bøger 
GS har skrevet. I 38 år havde GS sejlet med "Daphne" i 
sommerhalvåret, og bøgerne er en kilde, der stadig stu
deres flittigt. I mere end 20 år, dvs. siden jeg blev (med-) 
ejer af en båd længere end 30 fod, havde jeg drømt om at 
sejle i hans kølvand. 
Efter min pensionering var det blevet muligt at realisere 
drømmen., Derfor var det vigtigt for mig, at anstille en 
sammenligning mellem hans og min båd, for de er på 
mange måder sammenlignelige. 

Efter anløb af Gronhogen på Oland, kom flere dage med 
rigtig god sejlads. Bedste dags-distance blev søndag d. 8. 
juni: fra Oscarshamn gennem skærgården til Fyrudden, 
ialt 76 sm på 12V2 time. Det var bare umuligt at stoppe -
den sydlige vind skulle bare udnyttes, nu den endelig 
var gunstig. 

Og med den nyinstallerede søkortplotter Furuno7000F er 
det en sand fornøjelse, hele tiden og med meget stor sik
kerhed at vide, hvor man er, og hvor de næste bøjer lig
ger. Jeg har sejlet gennem denne skærgård mange gange 
før, og altid tidligere ført meget nøje kontrol med alle 
passager i søkortet. 
Det er ret krævende, når man også sejler alene. Nu var 
det ren fornøjelse - med selvstyreren koblet til. Navige
ringen er med en søkortplotter om bord blevet uhyre 
simpel, men begge dele kræver selvfølgelig, at strømfor
syningen virker. En aktuel historie om strømsvigt er her 
på sin plads: 
hjemvendt fra årets sommertogt deltog jeg i familiesej
ladsen i Hårbølle havn lørdag d. 23 august, idet min dat
ter med sin familie bor i Hårbølle. Her blev også afviklet 
en helt ny Møn Rundt kapsejlads med start fredag d. 
22/8 kl 20, og med Møn om bagbord. Min svoger er gast 
på en Banner 34 racer fra Hundige, og båden deltog (dog 
uden ham) i denne sejlads. De måtte imidlertid udgå, da 
de i mørket NØ for Møns klint fik strømsvigt. Det ville i 
det hårde vejr, der udviklede sig i løbet af natten være 
uforsvarligt at gå gennem Bøgestrømmen i mørke, strid 
regn og hård vind. I stedet afventede de på åbent hav, at 
det lysnede, og søgte så ind til Rødvig. Det var jo på ve
jen hjem. 

Efter Fyrudden blev havnene Arkøsund (turbøje), Oxelo-
sund, Nynashamn og Sandhamn anløbet inden jeg søn
dag d. 15. juni ankom til Kapellskar. Med ankomst hertil 
er togtets 1. etape afsluttet. Det blev til 447 sømil alene 
på 12 sejldage og 4 liggedage. 
Sandhamn var en stor oplevelse, og her blev jeg 3 nætter. 
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Da jeg anløb havnen var det storskralds-dag: en færge 
med en mængde containere om bord lå i havnen, og hele 
dagen valfartede øens beboere mod havnen med deres 
kasserede gods. Øen er bilfri, men med stor opfindsom
hed var alle mulige former for cykelanhængere og andre 
køretøjer indsat som transportmiddel. Aftenturen gik 
forbi stedet, hvor færgen havde ligget. Men nu var den 
væk, og alt skramlet fjernet, så der så atter ryddeligt ud. 
Fra Oxelosund og nordover var jeg i nyt, ukendt sejlads
område, dvs. nye søkort måtte anskaffes. 
Specielt passagen af Landsort-øen havde jeg set frem til 
med lidt uro, men det viste sig, at der går en fin inden
skærs rute nord om øen. Dermed slipper man helt for at 
komme ud i det åbne farvand, der gennem tiderne har 
været et mareridt for mange skibe. 

Mandag d. 16. juni ankommer min gast til færgehavnen 
midt på eftermiddagen. Med foldecyklen bliver han + 
bagagen afhentet, men der er faktisk kun ca. IV2 km til 
lystbådehavnen. På vej derhen kører jeg ud på odden, 
hvor Estonia-korset er rejst. Det er allerede 14 år siden 
Estonia i 1994 forliste en vinternat. Det enkle trækors, 
rejst bag en stor hældende klippeflade, der vender direk
te mod havet, er et meget stærkt symbol på den grufulde 
ulykke. Jeg gætter på, at færgen var på vej hertil, siden 
korset er rejst her. 

Tirsdag d. 17/6 er det så tid at krydse Alandshavet og gå 
til Mariehamn på Ålands vestside. Det er kun en distan
ce på 35 sm, så det er til at overse. Vi afgår i vindstille kl 
06:30, men kl 09 kan vi for en laber søndenvind sætte 
sejl, der først bjerges ved passage af Manhållan-fyr på 
Åland, fordi vi i det snævre indløb indhentes af 2 kæm
pefærger. Ankomst kl 13:15 (MET, lokaltid 14:15), dvs 
lige til frokost - i herligt solskinsvejr. 
Solen skinner fortsat hele onsdagen, hvor vi går på opda
gelse med foldecyklerne. 
Besøger bla. Lemstroms kanalen, der fører ind til Marie-
hamns østlige havn og læser om historien bag (anlagt af 
den russiske zsar Peter d. Store, grundlæggeren af Skt. 
Petersborg, som også huserede i Danmark og Neder
land). Broen over kanalen åbnes hver hele time mellem 
kl. 08 - 22, men østhavnen ligger ikke på vor vej mod 
Åbo. 
På hjemvejen besøges museet Sjokvarteret, hvor der be
rettes om Ålands maritime storhedstid. 
300 skonnerter er der bygget på Åland i tidsrummet ca. 
1800 - 1920. De fleste på en egnet, men helt åben kyst -
uden større udstyr i form af havn eller bådeværft (på 
såkaldte bondegårdsværfter). 

Torsdag d. 18/6 er det overskyet, men klarer hurtigt op, 
og vi får en herlig sejlads (07:30 - 14:00) til øen Sottunga i 
Ålands skærgård. Efter frokost og middagslur benyttes 
de til formålet anbragte cykler til at gå på indkøb i 
Tanthandlen'. Her købes 1 liter jordbær (i Sverige, 
Åland og Finland sælges jordbær i liter-kartoner). Om
regnet koster de DKK 50,-, men de er også gode og loka-

Lemstroms kanal, Åland 

le. Overalt er der ophængt plakater om den forestående 
midsommerfest. Næste dag er vi tidligt oppe. Afg. 04:45 
(LT) for der er ca. 60 sm til Åbo. Igen meget fin sejlads 
foran for tværs. Men vinden løjer, da vi får Åbo i sigte. 
Vi skal igen tanke diesel, og anløber servicebroen, som 
det første. 
Prisen er her € 1,56 pr. liter ~ DKK 11,78. Det er dog lidt 
besværligt, da vore VISA-kort ikke accepteres, der er 
åbenbart forskel på VISA i de enkelte lande. 4 gange må 
en pengeseddel på € 20 stoppes i automaten, og hver 
gang må pistolen bringes tilbage til start. 
Herefter løber vi ind ad 'åen', der fører forbi museet Fo
rum Marinum, med de mange museumsskibe. Vi finder 
en meget fin havneplads midt i byen. Der er rigtig man
ge pladser at vælge imellem. Hurtigt bliver vi dog klar 
over, hvorfor: både i Sverige og Finland flytter man Skt. 
Hans Aften - til det man kalder Midsommarhelgen - ja, 
netop til en weekend! Fredag aften kulminerer festen, og 
alle søger væk fra byen, ud til skærgården og de mange 
øer, for her at feste til den årle morgen. Næst efter Julaf-
ton er Midsommarhelgen årets vigtigste fest. Lørdag lig-

'Daphne' har fået egen udstillingsbygning i Forum Marinum i Åbo 

ger alt og alle derfor brak! Så det er med bange anelser, 
der hurtig bliver bekræftet, at vi nærmer os det maritime 

6 



museum: der er lukket. Og det viser sig nu, at 
"Daphne" er udstillet i en smuk høj tilbygning til muse
ets 

cafe/restaurant, og den er også lukket om søndagen! 
Måske bliver det så nødvendigt at ligge her 3-4 dage for 
at komme ind til "Daphne"? 
Sommeren har virkelig gjort sit indtog. Lørdag cykler vi 
rundt i en mennesketom by. Kun på jernbanestationen 
finder vi en åben kiosk, hvor vi kan få postkort og fri
mærker. 
En rigtig fridag, på 60° 26,4 N og 22° 14,8 0. Længere 
mod nord kommer jeg næppe på egen køl, medens jeg 
imod øst forhåbentlig når 35° øst, i det østlige Middel
hav. 

Museet Forum Marinum er åbent igen søndag - og efter 
lidt parlamentering får vi adgang til cafeen med 
"Daphne". Målet for sommertogtet er nået! Vi filmer, 
tager billeder og rører ved båden. 

Den er bragt til
bage i yachtmæs-
sig stand efter de 
mange, alvorlige 
skader, der op
stod i Caribien. 
Båden har et rum
meligt center
cockpit, og der
med adskilte ka
hytter. Det er en 
k e t c h  d v s .  
rorstammen er 
anbragt bag me-
sanmasten. Den 
virker umiddel
bart større, end 
den faktisk er. 
Med sprydet er 
længden 10,70, 

hvor 'Sedna'med stævn- og badeplatform er 11,80. 
Køber en del læsestof og en DVD om "Daphne", og bru
ger herefter en del tid på resten af museet (indendørs). 
Sidst på eftermiddagen benytter vi den lille gratis-færge 
over åen, for at handle i stort supermarked, der til vor 
store overraskelse er åbent. Turens og dagens succes fej
res om aftenen på Brasserie Armada, hvor vi får en excel
lent steak + rødvin. 
Hele søndagen har der verseret rygter om, at dårligt vejr 
var i anmarch. Kommer for sent hjem til båden: havne
mesteren har lukket, så vi må afvente morgenens 
(svensk-sprogede) vejrudsigt kl. 06:03. 

Da vi har 'tabt' en dag i Åbo, står vi tidligt op mandag d. 
23/6, for at udnytte morgenens sædvanligt stille vejr; 
men nu er det SØ-lig vind 5-6 m/s, hvilket er rigtig gun
stigt. Afgår for motor kl. 04:45 (LT). Efter 2 timer kan der 

sejles på rette kurs, og det går fint ud gennem skærgår
den. Næsten ude i åbent hav, overraskes vi dog af en 
regnbyge med en masse luft (14-15 m/s). Genuaen bjær
ges hurtigt, men den når alligevel at blive skadet, idet 
kantbånd i underlig og agterlig går op i syningen. 
Fortsætter alene for storsejl, og det går strygende. Nu 
bliver bådens kutterstag rigget til, så der kan sættes en 
fok. Vi kan lige netop holde strædet syd for Sottunga op. 
Passeres kl. 14, hvorefter der faldes af mod Foglo's 
nordspids. Det sidste stykke ned langs vestsiden af Foglo 
må motoren igang igen, og vi anløber Degerby i herlig 
solskin kl 17:40 (LT) efter en distance på 72 sm. Det gik jo 
meget godt. 
Den skadede rulle-genua slås fra, og pakkes ned for se
nere reparation. I stedet slås rulle-fok under, til brug 
over Alandshavet til Kapellskar. 

Tirsdag d. 24/6 er vinden mindre gunstig: W 6-9 m/s 
lover SMHI kl 05:55 (MET). For motor søger vi over i læ 
af Ålands hovedø. Inden sydspidsen sættes storsejl. Vind 
280°, kurs 240° , så storsejlet trækker lidt. Men Ålandsha-
vet er i oprør, og det bliver en gevaldig gyngetur, der 
først slutter langt inden for fyret Tjarvan, dvs vi er næ
sten i Kapellskar inden den åbne skærgård giver lidt læ. 
Men inden da opstår en dramatisk situation om bord: 
der står vand i dørkniveau. Asger opdager det ved, at en 
selvoppustelig vest kommer sejlende gennem salonen! 
Kort forinden havde jeg undret mig over en lidt anderle
des lyd fra motoren. Er vi sprunget læk???? Jeg haster 
ned, og får gang i den manuelle lænsepumpe under trap
pen. Kan dog hurtigt se, at 'det synker'. Kalder derfor 
Asger ned og sammen fjerner vi trappen, så man har en 
bedre arbejdsstilling til lænsningen. Omdrejningstallet 
reduceres fra ca. 2.000 (6,2 knob) til 1.250, og der bliver 
mere ro i skibet. Da Asger hurtig får styr på vandstanden 
under dørken, fortsættes, og alle mulige tanker om årsa
gen gennemgås. Er det stævnrørets 'Black-Jack'- pak
ning? Kan det være røgvand, der af og til sender kaska
der af vand i cockpit? Eller er ferskvands-tanken sprun
get læk? Vore overvejelser om at fortsætte, og nå længere 
end Kapellskar er nu opgivet: vi skal ind og have klaret 

'Daphne' er i dag så god som ny 
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op, og tørret grejet under dørken, hvor der ligger værk
tøj og 'guldæsker'. Vi skal også ind og ha' frokost og en 
middagslur. Senere - under opklaringen, bliver det lidt 
tilfældigt opdaget, at udløbsstudsen fra forreste fersk
vandstank er knækket af - efter korrosion (messing i RF-
stål-tank). 
Jeg havde længe haft mistanke til vandtanken, som årsag 
til, at der til stadighed løb vand til sumpen, og der derfor 
jævnligt skulle lænses. Forreste vandtank blændes af og 
hovedtanken eftergås uden at finde fejl. Min søn havde 
inden afgang nævnt lidt drypperi fra stævnrørs-
pakningen. Der kan altså være flere årsager, til at vand 
løber i sumpen. 
[Det er først efter hjemkomst, under familie-sejladsen fra 
Hårbølle havn i hård vind fra NØ lørdag d. 23/8 opda
get, at den ny søventil, der blev isat i vinter, medens bå
den stod på land i SSF, er årsag til hele miséren: - når der 
sejles SB halse, og båden lægger øret til, pumpes vand op 
gennem pantryets vask! Den ny søventil var nødvendig, 
fordi nyt Isotherm køleanlæg ønskedes installeret med 
vandkøling. Søventilen (og iøvrigt alle ventiler, der ikke 
er nødvendige for sejladsen) skal holdes lukket under 
sejlads! Med vand til dørkniveau 3 gange i sommer, er 
den lektie nu blevet grundigt indlært.] 
Fra Kalpellskår fortsættes onsdag d. 25/6 kl 05:40. Vi går 
for sejl gennem det smukke Furusund. 
Indimellem er her meget trangt, især når vi passeres af 
store færger eller krydstogtskibe, men under en skyfri 
himmel kan der hele dagen sejles, og kl. 15:00 anløbes 
atter Sandhamn. Min svoger Asger skulle også opleve 
den meget specielle atmosfære på sejlerøen. Nu er her 
imidlertid et sandt leben, for det er tid til årets store begi
venhed: Gotland Rundt kapsejladsen. På sejler-hotellet er 
der internet-adgang, så vi kan varsko søster Jette, at pla
nen holder: hun skal ankomme til Soderkoping mandag 
d. 30. juni, for at deltage i den videre sejlads gennem Go-
ta Kanalen. Havneafgiften i Sandhamn er skruet vold
somt op her under Gotland Rundt, så vi afgår næste 
morgen, kl 07:15, torsdag d. 26/6. 
Desværre er vinden gået i SW; 5-9 m/s lover SMHI, så 
det bliver igen for motor. Lige før frokost lægger vi ind i 
Dalaro og handler. Efter en middagslur er vinden øget, 
og vi ligger meget uroligt, så det besluttes at fortsætte til 
Nynashamn, der anløbes kl 17:30. 
I havnen gøres der forberedelser til ankomst af ostindie
fareren 'Goteborg' og ca. 20 større sejlskibe, men vi har 
en aftale, og der er ca. 75 sømil til Mem, så efter en mor
genvandring gennem byens hovedstrøg med kaffe og 
wienerbrød på konditoriet er vi let kl 10:00. For motor 
går vi imod sundet N. for Landsort-øen. Vinden er fort
sat hård fra SW, men vi sejler i læ af land sydover. 
Ville holde frokost i den lille havn Ankarudden, men 
renden derind viser sig at være så smal, at vi ikke tør gå 
ind. I stedet lægger vi os ved en ankerbøje i læ under 
Krokskar med Landsort-øen i syd. Her er rigtig idyllisk. 
Efter en lur fortsættes kl 15:00. Nu er vinden løjet betyde
ligt, og bedre endnu: den er gået i S, så nu kan der rigtig 
sejles indtil passage af Såvsundet. Kort efter søger vi ind 

til naturhavnen i Ringso. Herinde ligger allerede mange 
både. Kryssarklubbens turbøje og alle pladser ved den 
lille anløbsbro er optaget, så kl. 18:30 dropper vi ankeret. 
Her er helt stille, så ankervagt er ikke nødvendig i nat. 
Var oppe kl 02 for at kigge: det regnede lidt, ellers OK. 
Kl 04 er Asger oppe. Alt fortsat OK. 

Vi fortsætter fredag d. 28/6 kl 06:15, efter at have aflyttet 
SMHI kl 05:55, der fortsat varsler SW 5 - 9 m/s. Lægger 
ruten uden om Oxelosund, så vi ikke kommer forbi by
ens bagside = det store grimme stålværk. Det går hurtigt 
frem, og allerede kl 11:00 lægger vi ind til Arkosund. Når 
man ankommer så tidligt, er der masser af plads, men i 
løbet af eftermiddagen fyldes Beckmanns Gasthamn helt. 
Vejret har bedret sig betydeligt, og der loves rigtig som
mer med 25 - 30° C hele næste uge. Her i Arkosund er 
havnen langt tilbage i tiden blevet udstyret med 
træbroer, der slynger sig rundt om flere bassiner. Det 
giver mulighed for en herlig 'Bryggvandring', og mange 
steder er opsat gamle fotos, der viser, hvorledes der har 
set ud i ældre tid. 
SEDNA har nu tilbagelagt 846 sømil på godt 4 uger (21 
sejldage + 8 liggedage), og der er kun 30 sømil til Mem, 
hvor Gota kanalen begynder. En tilbagelagt distance på 
210 sm pr. uge er det dobbelte af, hvad jeg har benyttet 
som grundlag for planlægningen af min sejlads på Mid
delhavet. Meget tyder derfor på, at 100 sømil pr. uge er 
en overkommelig distance. Især fordi den kan tilbage
lægges over 1-2 længere strækninger, og så holde re
sten af ugen fri. Men det betyder også, at man kan (bør) 
tillade sig, at afvente gunstig vind. 

'Sedna' ved ankomst til Gota kanalens første sluse i Mem 

Det er vigtigt at udnytte 'de gratis frie goder' [det er, 
eller var engang vinden, færden på havet, havets fisk, 
luftens fugle, solens varme osv. osv; i dag bliver en ræk
ke af disse goder reguleret med miljø-afgifter eller -
kvoter mv., men vinden kan vi sejlere da fortsat gøre 
brug af - uden at det koster. Også opankring var engang 
et frit gode, men mange steder (feks. på Sicilien og i Kro
atiske skærgård osv) forsøger lokale myndigheder, også 
at opkræve afgift herfor. Vi får se, hvor slemt, det står til. 
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Tilsvarende gælder for kanalsejlads, at jeg som grundlag 
for planlægningen har benyttet en ugentlig distance på 
100 km. For Gota-kanalen gælder, at distancen Mern -
Sjotorp er på 190 km, og den tilbagelægges normalt på 6 
- 7 dage. Det er igen dobbelt op, så min plan ser fornuftig 
ud. Det skulle senere vise sig, at vi brugte 11 dage på 
denne strækning - og vi havde rigtig god tid, så det pas
ser fint sammen. 
I Arkosund blev tanket diesel (å SEK 14,89 pr. liter ~ 
DKK 11,90) inden afgang kl. 09:15, søndag d. 29/6. Vin
den er fortsat i W/SW 5- 9 m/s, så det bliver for motor 
hele dagen. Ved frokost-tid passerer vi Stegeborg, og 
lægger ind. Fortsætter et par timer senere, og ankommer 
til Mem kl 14:30. 
Det er endnu tidligt på sæsonen, så her er ikke mange 
både og ingen ventetid. Vi betaler de SEK 5.000 det ko
ster at passerer Gota kanalen (~ DKK 4.000). Til gengæld 
ligger vi gratis i alle Kanalbolagets gæstehavne. Vi går 
uden besvær gennem de første 3 sluser til Soderkoping, 
og får en rigtig god plads, langsskibs. Her anskaffes et 
par store kuglefendere, til brug i sluserne. Dem bliver der 
rigtig god brug for på låringen, idet det er en fast regel 
ved slusning, at agtertrossen gøres fast, og forbliver fast 
under hele opholdet i slusen. Kuglefenderen sørger for, 
at båden så ligger parallelt med slusevæggen. 
Med ankomst til Soderkoping er togtets 2. etape afsluttet. 
Med svoger Asger som gast har vi sejlet 425 sømil via 
Åland og Abo/Turku og tilbage hertil på 10 sejldage + 4 
liggedage. 

Fra midt i maj 2009 mangler jeg iøvrigt en fast gast. På 
det tidspunkt ligger jeg med 'Sedna' 
midt i blomster distriktet i Nederland, og fortsætter gen
nem Nederland og langs kysten af den engelske kanal til 
Seinen og Paris. Hvis du er interesseret i at sejle med til 
Paris, så ring til mig på tlf.nr. 2621 8508. Ankomst til Pa
ris er planlagt til lige inden starten af skoleferien 2009, 
dvs sidst i juni. Det er meningen først at vende hjem igen 
i forsommeren 2012, så har du evt. mod på at deltage 
senere, må du også gerne kontakte mig. 

PS: 
En Sundby-stander, der vender forkert, viser Djævelens 
ører øverst, oplyser formand Ib. 

Mon der ligger en god historie gemt i disse ord? 

- (fortsættes) -
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Medlemsmøde i 
Efter formandens velkomst fik for
pagter Signe ordet som indbudt 
gæst. 

1. Klubhus/restaurant: 
Baggrund: 
5 måneder efter en meget hektisk 
indsats for at åbne restaurant Sund
by Sejl til Standerhejsning 2008, blot 
4 dage efter overtagelsen, er omsæt
ningen nu for lille til at opretholde 
sommerens bemanding. 
Rabat-ordning for medlemmer har 
ikke medført en forventet øget 
omsætning. Derfor vil der nu ske en 
række tilpasninger. Restauranten 
holdes åben hele året, der arrange
res fester, startende lørdag 11. okto
ber for aldersgruppen 30+ under 
motto'et Testen tilbage til Ama'r'. 
Forpagter og bestyrelse vil hjælpes 
ad med at skabe fornødent liv i 
klubben med film, Banko, Jazz og 
foredrag mv. Der er anskaffet pro
jektor og lærred. I dag må det erken
des, at grundlaget for restaurantens 
drift ikke var tilstrækkelig godt be
lyst, og forpagter har derfor ikke 
været helt klar over, hvad de gik ind 
til. Ønsket om at alt skulle være 
'som vi plejer', kunne ikke rigtig 
defineres, alligevel er det gået forry
gende godt henover sommeren. 
Men med efterårets komme har for
pagter fået noget af et chock. 
I næste nummer af klubbladet tryk
kes et program for restauranten, og 
der annonceres fremover hver tirs
dag i Amagerbladet. Der indbydes 
til julebuffet, Glogg og æbleskiver. 
1.000 foldere er af skolebørn delt 
rundt til husstande i nærområdet, 
og en folder til virksomheder ser 
dagens lys i morgen. Mange gæster 
har været usikre på, om de måtte 
komme i klubhuset, fordi det tidli
gere var forbeholdt medlemmer. 
Det er nu ændret, og vi har sat skilte 
op ud til Amager Strandvej. En bøn: 
klubbens tilmeldingsfrister er alt for 
korte; vær rar at tilmelde jer tidligt, 
så vi har en chance for at bedømme, 
hvor mange der kommer. Kom ger
ne med forslag og ønsker, vi er 
lydhøre. Vi er glade for at være her, 

og vil kæmpe for det. 

Debat: 
der savnes en oversigt over næste 

måneds menu 
flere fandt det rimeligt, at gæstesej

lere fik rabat som medlemmer 
eksempler herpå fra andre havne 

blev efterlyst og leveret: Valby, 
Helsingørs Tokost 

3 håndmadder til kr 40 - 45 blev 
efterlyst 

priserne i restauranten er for dyre 
og portionerne (var) for små (er 
nu ændret) 

forkert at lukke køkkenet kl 20:30 en 
sommeraften, dvs. før sejlerne 
kommer ind efter sejlads 

det er værd at overveje, hvorfor der 
inden for kort tid er skiftet for
pagter i både Kastrup, Lynetten 
og nu SSF; noget må være galt? 
Gentag ikke de andres fejl! 

med ca. 1.100 medlemmer i SSF, er 
det de mange som ikke kommer 
i klubben, der må spørges: hvor
for? Det er især de unge der 
mangler. Hvor er vore børn og 
børnebørn henne? 

enten 1) kommer medlemmerne 
selv, eller 2) gæsterne må hentes 
udefra eller 3) forpagtningsafgif
ten må reduceres evt. midlerti
digt (indkøring) 

Forsigtig konklusion: villighed til at 
give Signe + Ulrik en chance, base
ret på de initiativer, den åbenhed og 
lydhørhed, de lægger for dagen. 

Om Skipperstuen kunne Ib oplyse, 
at der inden længe bliver indlagt 
fjernvarme i klubhuset. 
Derfor afventer indretning af med-
lemslokalet en færdigmelding heraf, 
da rør skal føres ind under loftet. 

2. Havnens tilstand: entreprenør 
Mogens Petersen, Nyborg har vur
deret molernes tilstand, og afleveret 
et overslag på ca 3,5 mio kr. Egen 
ekspert har også foretaget en vurde
ring, og anbefalet en løsning, hvor 
pladsmand + havnesjak kan indgå i 
reparationsarbejdet. Vi har fået en 
del brugbart ege-tømmer foræren

de. Men assistance er nødvendig. 
Derfor er der fremsat forslag om at 
forhøje pladslejen. 
Flemming: vi skal gøre det rigtige 
nu, og få det udført ordentligt samt 
acceptere, at det kommer til at koste. 
Jens Green anbefalede at tage kon
takt til Københavns havnebyg
mester, der lige nu er igang med at 
renovere Svanemøllehavnen: de har 
både udstyr og ekspertice! 

Elinstallation på moler færdige, men 
på pladsen kommer endnu 2 nye 
elskabe, 1) ved Holgers skur og 2) 
ved mastekranen. Fødekablet kan 
ikke trække mere. 
For at kunne udnytte vinterpladser
ne bedst muligt, er det vigtigt at 
pladsmand får besked om, hvilke 
både der ikke tages på land i vinter. 
Spm.: en del kondemnable både 
optager plads på havnen. Er beta
ling af pladsleje lig med en 
'blåstempling' af deres tilstedevæ
relse? Svar: Nej! - et par både er alle
rede fjernet, og problemet med de 
resterende vil blive taget op. 

3. Kontingent én gang om året 
For at lette arbejdet for kassereren 
ønskes en forenkling og billiggørel
se. Der sendes 100 rykkere ud ved 
hver betalingstermin, og det er altid 
de samme 100! 
Se under punkt 6.f: Kasserer søges. 

4. Forsikring: 
Pkt. 4.a: Foreningens forsikringer 
Formanden redegjorde med en 
række eksempler for utilfredshed 
med Codan som forsikringsselskab. 
Også kontaktpersonens indsats blev 
kritiseret. 
Bestyrelsen ønsker at få undersøgt 
om et skifte til andet selskab er tilrå
deligt. Mener der kan spares ca. 
24.000 årligt i præmie. Men prob
lem kan opstå, da mange private 
kasko-forsikringer i Codan er betin
get af deltagelse i Codans kollektive 
ansvarsforsikring, tegnet gennem 
klubben. 
Debatten afslørede støtte til at få 
spørgsmålet nærmere belyst, men 



Sejlforening 9. oktober 
gerne ved at gøre brug af en for-
sikringsmægler, der kan 'udbyde' 
klubbens portefølje af for-
sikringsønsker til flere selskaber. 

Pkt. 4.b: Forsiking af frivillige Der 
har været rejst tvivl om SSF har 
tegnet tilstrækkelig forsikrings
dækning af de frivilliges indsats. 
SSF betaler kr. 7,- pr. medlem til en 
kollektiv anvarsforsikring for frivil
liges arbejde, tegnet af DS/DIF/ 
DGI. 16.000 klubber med ca 3 mio 
medlemmer er med i ordningen, der 
skal dække de ca. 250.000 frivillige. 
Mener ikke SSF kan eller skal gøre 
mere ved sagen. 

5. Sejlerskolen: 
Pkt. 5.c: Øveballen Båden er læk, 
og står til større reparation. Et til
bud fra Dragør bådeværft lød på 
160.000, og det er for meget! Fremti
den overvejes derfor. Sven Erik: vi 
leder efter en sagkyndig, der kan 
hjælpe os med at vurdere, hvilke 
muligheder vi har, og forhåbentlig 
et mere realistisk overslag. 
En endelig beslutning afventer den
ne redegørelse. 
Flere fremhævede 'Øveballen's be
tydning for SSF gennem 70 år, og 
dens egnethed som skolebåd, hvor 
der altid er plads til en til. Andre 
fandt det forkert at benytte en så 
umoderne båd i undervisningen. 

Pkt. 5.d: Ny skolebåd. 
I konsekvens af, at Øveballen ikke 
kan forventes indsat som skolebåd i 
2009, er der behov for tilgang af 
yderligere en båd for at opretholde 
Sejlerskolens aktivitetsniveau. Der 
er hvert år (nye) medlemmer på 
ventelisten. En brugt Spækhugger er 
derfor anbefalet anskaffet. Kan 
erhverves for under 60.000. 
Debat: 
Der udspandt sig en livlig debat for 
og imod Spækhuggerens egnethed 
som skolebåd. Tages pris, egnethed 
og drift af ny (brugt) båd i betragt
ning, måtte flere nævnte alternativer 
imidlertid falde bort. 
En skolebåd bliver slidt rigtig me

get, og Spækhuggeren har vist, at 
den kan tåle at blive brugt. 
Der fremkom tilbud om at stå for et 
spilerkursus med brug af Spækhug
geren (som overbygning på sej
lerskolen). 

Pkt. 5.e: Sejlerskolebygning. 
Der forventes indgået 10-årig for
længelse af lejekontrakten med 
kommunen inden længe. Derfor er 
det nu aktuelt, at søge støtte til 
opførelse af en Sejlerskole- og 
kapsejladsbygning med omklæd
ningsfaciliteter. Støtte fra Bygge- & 
Anlægsfonden er nemlig betinget af 
minimum en 10-årig lejeaftale. Flere 
fremhævede dog - i lyset af tidligere 
debat om manglende fremmøde i 
klubhus og restaurant, at en ny 
bygning yderligere ville 'fjerne liv' 
fra klubhuset. Teori-undervisning er 
allerede flyttet til DMU. Deltagere i 
Sejlerskolen har tidligere sat hinan
den stævne, og er efter endt sejlads 
skiltes i klubhuset. Det vil så for
svinde. Skipperstuen blev inddraget 
i debatten som muligt mødested. 

6. Ubesatte poster: 
Pkt. 6.f Kasserer. 
Flere påpegede vigtigheden af at få 
besat posten som ny kasserer, idet 
klubbens daglige forretninger kræ
ver at formands- og kassererposter
ne er bemandet. Det ligger i kortene, 
at forsøge at forenkle og/ eller redu
cere arbejdsindsatsen gennem nye 
rutiner (årligt kontingent) og brug 
af hjælpeværktøjer som feks PBS 
Betalingsservice. 
Adspurgt om arbejdets omfang kun
ne oplyses: IV2 time ugentligt i kon
torets åbningstid + 'det løse' (efter 
eget valg, feks lørdag formiddag). 
Ny kasserer er tilbudt hjælp og as
sistance til indkøring. Der ydes iøv-
rigt honorar for indsatsen! 
Det kan blive dyrt for klubben, hvis 
der ikke findes en frivillig til posten. 
Det kan resultere i egentlig ansæt
telse. Fra Lynetten orienteredes om 
en deling af jobbet, med en valgt 
bilagskontrollant + (ansat) kontoras
sistent. 

Pkt. 6.g Kapsejladschef. 
Emner efterlyses fortsat. 

Pkt. 6.h Ungdoms- og jolleleder. 
Emner efterlyses; et interesseret 
medlem har dog meldt sig. 
Pkt. 6.i Havneudvalgsmedlem. 
Flemming meldte sig tilbage som 
kandidat. 

Pkt. 6.j Festudvalgsformand. 
Emner efterlyses fortsat. 

Pkt. 6.k Suppleant. 
Sven Erik Sokkelund og Fritz Meini-
cke vil stille sig til rådighed. 

Tilføjelse til dagsordenen: 
Pkt. 6.1 Formand. 
Formand Ib Petersen ser sig af 
helbredsgrunde tvunget til at 
fratræde på Gf. d. 26. oktober'08. 
Derfor skal der vælges ny formand! 

Debat: 
Der er grund til at overveje, hvad 
der skal til for at tiltrække kandida
ter til de mange ledige bestyrel
sesposter. Det hjælper ikke noget at 
skælde ud! Anbefalet at løse genera
tions-problemet, som er en del af 
sagen, ved at tilbyde 'lærlinge
positioner' og direkte opfordre 
medlemmer til at gå ind i arbejdet. 
Mange holder sig tilbage af frygt for 
'mobning' (du er for ny, du er for 
ung). En modernisering af bestyrel
sens struktur kan også blive 
nødvendig. Måske er der for mange 
poster? Måske kunne et mindre for
retningsudvalg klare ledelses
opgaven med assistance fra unde
rudvalg? Disse underudvalg kunne 
så udgøre et fremtidigt rekrutte
ringsgrundlag? Aktive på sejlersko
len, og nye medlemmer bør 
tiltrækkes og/eller opfordres. 

Formanden kunne kl 21:30 afslutte 
og takke for et udbytterigt møde, 
med ca. 80 deltagere. 

Sekretæren 



i kal enderen 

Julefrokost for voksne 
Lørdag den 6. december kl. 14 

Stor julebuffet med alt hvad hjertet b 
Musik: "Rock off" 
Pris 160 kr. 
Billetter købes i restauranten 
senest søndag den 23. november 

Juletræ for børn 
Søndag den 14. december kl. 14 

Børnebil letter kan købes i Restauranten 
senest torsdag den 11. 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. 
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Seniorenes skovtur 
den 3. september 

36 medlemmer mødte i fritidshuset klokken 09:00 til en 
Doktor Nielsen og en god kop kaffe, samtidig med at vi 
gjorde klar til bussen klokken 10:00. Vi havde selv øl, 
vand og snaps med til køreturen og frokosten. 

Desværre var det ikke muligt i år at rekvirere Bodegabus
sen - den må ikke køre i København, da der pr. 01.09.08 er 
vedtaget en ny lov om partikelfilter. Edelskov stillede 
som erstatning med en dejlig ny bus med toilet, hvilket jo 
også har sine fordele. Vel opsiddet i bussen fortalte un
dertegnede lidt om hvor vi skulle hen, og om stedets hi
storie. Turen gik ned til Mimi og Frank Olesen i Band
holm Sejlklub. 

Efter nogle stop, hvor vi skyllede halsen og trådte af på 
naturens vegne, ankom vi til Bandholm klokken 12:30, 
hvor vi blev modtaget af Frank og blev gelejdet op på før
ste sal i deres klubhus til frokosten. Frank og Mimi tog 
imod os på bedste vis, og havde gjort et kæmpe arbejde. 
Der var dækket meget smukke borde og sørget for lækker 
mad. Vi startede med en sildemad til snapsen og derefter 
et par stykker smørrebrød og sluttede af med ost. Derefter 
fik vi serveret kaffe, hvortil vi fik cognac/likør - alt efter 
smag. 

Under kaffen kom Bandholm Sejlforenings formand og 
fortalte om foreningens baggrund og virke og overrakte 
afslutningsvis en smuk keramikvase som gave til Senio
rerne. Det kom lidt bag på os at få så flot en modtagelse, 
det havde vi ikke ventet. Bandholm Sejlforenings klubhus 
er også værd at beskæftige sig med. Alt er meget lækkert 
og velholdt og fra 1.salen er der den skønneste udsigt 
over havn og bælt med mange små øer. 

En stor tak til Mimi og Frank for deres store arbejde med 
at modtage os i Bandholm, og vi håber, at de får glæde af 
den flaske brændevin vi overrakte til deres private fro
kost. Klokken var efterhånden blevet mange og vi måtte 
begynde hjemturen. Vel ankommet til Sundby Sejlfor
ening klokken 17:20 var der mange trætte seniorer. Der 

var blevet sunget en masse 
sange, men også sørget for 
smørelse til stemmebåndet 
undervejs. Alt i alt en god 
skovtur, men vi må jo nok 
erkende, at køreturen havde 
været vel lang. 

119 Michael Ronild 

£DO$K^ 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 29. september 2008 

Som gæst gennemgik kasserer Jør
gen Rindal budgetsammenligning 
pr. 30/9'08. Der er p.t. restancer på 
ca. kr. 100.000 på pladsleje m.v. 
Afvikling af gæld til DIF/DS er for
sinket grundet manglende opkræv-
ning. 
Mellemværendet med tidligere for
pagter indgår endnu ikke i regnska
bet. 
En sammenfatning: 
Der er mulighed for at afvikle rest
gæld til DIF/DS, og det anbefales af 
kassereren. 
Herudover var forpagter Signe Bing 
inviteret som gæst for at drøfte for
hold af fælles interesse. 
En vis afmatning i antallet af gæster 
den seneste tid tvinger forpagter til 
at 'rebe sejlene', og igangsætte en 
række nye tiltag. 
Amagerbladet har været på besøg 
og rummer d. 1/10'08 en journali
stisk præsentation af restaurant 
'Sundby Sejl'. 
En trykt folder med oplag på 1.000 
er blevet uddelt lokalt. 
Enighed om at der er behov for tæt
tere samarbejde mellem SSF og for
pagter til gavn for klublivet. 
Da festudvalget ikke er skabt til at 
løse denne opgave, aftaltes, at besty
relsesmøderne indtil videre indle
des med gæstevisit af forpagteren, 
så mål og midler kan afstemmes. 
Da forpagter allerede nu modtager 
bestillinger gældende 2009, efterly
stes SSF's arrangementkalender for 
2009. 

Punkt 1. Protokol: 
Torsdag d. 9. oktober afholdes med
lemsmøde forud for generalforsam
lingen. Emnerne er mange, se an
nonce i SSF Bladet nr. 10. 
Der vil kun blive taget kort referat 
til SSF-bladet, da vigtige emner/ 
konklusioner forventes at ville fremgå 
af referatet af generalforsamlingen. 

Gæstelisten til kommende Stander-
nedhaling blev gennemgået. 

Punkt 2. Beretning: 
Formanden gav status på verseren
de sag med tidligere forpagter. 
På grund af dennes længere ophold 
i udlandet, har svartiderne på vor 
advokats breve været lange og ind
holdet generelt utilfredsstillende. 
Muligheden for en hurtigere afslut
ning drøftet. Ib meddeler resultatet 
heraf til vor advokat. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Bådejere, der ikke skal på land skal 
meddele dette til pladsmand/ 
havneudvalg, så landpladserne kan 
udnyttes bedst muligt. 
Havneudvalget udformer en annon
ce herom til Bladet. Annoncen med
tager et ønske om, at pladsmanden 
underrettes, forinden optagning 
sker for de både, der skal på land. 
Der er nu ryddet op bag skurene 
ved nordlige skel. 
Haveforeningen Amager Strand har 
intet gjort på deres side af skellet. 
Efter branden er der atter bygget 
helt til skel. 
Da det er et generelt krav, at der 
skal være frit 1,5 m til skel, blev det 
drøftet at tilkalde brandinspektøren. 
I stedet besluttedes at invitere for
mand Kurt Nielsen til møde med 
havneudvalget, og gennemføre en 
fælles besigtigelse, når skellet er 
påvist, og matrikelkort fundet eller 
fremskaffet. Kim P. vil om fornø
dent hente nyt kort hos kommunen 
på Ottilia vej. 
En bådejer har anmeldt/ansøgt om 
tilladelse til at foretage osmose
behandling på pladsen, idet sand
blæsning varer 1 dag og afhøvling 2 
dage. Arbejdet foretages bag af
skærmning. Tilladelse givet. 
Som nævnt på mødet d. 25. au
gust'08 indebærer nye bestemmel

ser, at alle bygninger (også skure) 
senest d. 1. juli 2008 skal beskyttes 
med en HPFI eller HFI-afbryder. En 
HPFI /HFI-afbryder sidder normalt 
sammen med sikringerne. Installati
on af nye afbrydere skal ske af auto
riseret elinstallatør. 
Havneudvalget vil udforme en akti
onsplan herom, rettet til alle med 
skure, hvor el er installeret (liste 
herover forefindes), med følgende 
indhold: 
1) annonce i Bladet 
2) brev til ejere af skur med el 
3) indeholdende en tidsfrist for, 
hvornår et syn af skurinstallationer
ne gennemføres. Pladsmand inddra
ges i arbejdet/aktionen og denne 
skal derfor sikres adgang til skure
ne. 
'Projektbådene' blev atter drøftet, 
bl.a. baseret på usikkerhed om ejer
skab af en båd. Besluttet at alle 
'projektbåde' skal have brev tilsendt 
i forbindelse med en generel op
stramning. Sekretæren inddrages i 
arbejdet. 

Punkt 4. Klubhus: 
Der er indkøbt ny fryser til køkke
net. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Aktivitetslisten gennemgået f.s.v. 
angår fester. Ingen kommentarer. 
Overdækning af terrassen foretages 
til receptionen i anledning af 85-års-
jubilæet d. 1/11. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Skolechefen refererede fra week
end'ens prøver: 
27 gik op til prøve og 26 bestod, her
af 9 i motorbåd. 
Sejlerskolens afslutningsaften fore
går 3/10, og i weekend'en 4. + 5. 
oktober sker afrigning af bådene, 
samt en generel oprydning i skur og 
telt. 
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Lewis har færdiggjort en mesterlig 
reparation af bådstativ til 'Tyve
knægten'. 
På hjemmesiden ligger nu en tilmel
dingsblanket til Sejlerskolen 2009. 
Anskaffelse af en 3. Spækhugger er 
under forberedelse. Fremtiden for 
'Øveballen' er fortsat under overve
jelse. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Der afholdes netop i aften forældre
aften i DMU med fint fremmøde. 
Her har ungdomsleder Tonny 
'takket af' og kunne samtidig glæde 
sig over, at en af de unge instruktø
rer har ytret ønske om at overtage, 
og derfor vil blive anbefalet af be
styrelsen. 
Onsdag d. 24. september blev der 
sejlet for sidste gang i år. 
25/10 deltager ungdom i SSF's 
'Kanalrundfart'. 

Søndag 2/11 begynder vintertræ
ningen og 
mandag d. 3/11 teori-undervisning 
kl 18-20. 
Juleafslutning afholdes d. 15/12. 
Martin har udarbejdet program. 
Tonny benyttede lejligheden til at 
takke for godt samarbejde i sine 7 år 
i bestyrelsen. Har desuden været 
aktiv i ungdomsafdelingen siden 
1995. 
Hvervet som kredsleder ungdom i 
Østersøkredsen fortsættes dog indtil 
marts'09 og derfor deltager han i 
kredsledermødet d. 21. + 22. nov i 
Svendborg. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Der efterlyses fortsat emne til kap

sejladschef. Y D 24 'Ginger' har i 
år vundet sølv i DM for U23. 
Der er modtaget 2 ansøgninger om 
deltagelse i dommerkursus. 

Bevilget. 

F D 841 'Tibbetit' har udover DM 
vundet Rangliste og sidste sejlads i 
Århus. Bådens besætning (skipper 
Brian Frisendahl, Jan Knudsen, Ka
sper Harsberg og Marc Wain Peder
sen) deltager i årets sidste kapsej
lads, hvor alle klassebådsmestre 
møder hinanden i mestrenes me
stermøde i Skovshoved d. 23-24. 
oktober. Der sejles i matchrace-både. 
Punkt 9. Motorbåde, sikkerhed og 
renovation: 
Fartøjsberedskabet har d. ll/9'08 
afholdt øvelse på Sundet med delta
gelse af 'Bollen' og 'Laura' fra SSF. 

Punkt 10. Bladet: intet 

Punkt 11. Eventuelt: 
intet 

Mødet slut kl. 21:45 
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Generalforsamling 

Efterår 2008 

Søndag den 26. oktober 
kl. 9oo 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er på valg: 

Formanden 
Ib Petersen 

Kapsejladschefen 
Vælges ny 

Ungdoms- og jolleleder 
Tonny Pedersen 

2 havneudvalgsmedlemmer 
Bjarne A. Larsen 
Johnny Pileborg 

Formanden for klubhus og bygninger 
Arne Olsen 

1 suppleant til bestyrelsen 
Vælges ny 

Kasserer 
Jørgen Rindal 

1 kasserersuppleant 
Lillian Green Jensen 

Sundby Sejlforening Budgetforslag 2009 

Indtægter: Jan.kvt Apr.kvt. Juli kvt. Okt. kvt. 
Budget 

2009 Regnskab 200~i Budget 2008 
Kontingent 390.000 390.000 780.000 1.101.844 720.000 

Fast plads 900.000 900.000 804.823 800.000 

Vinterplads 79.000 79.000 119.070 70.000 

Indskud/vagt 20.000 40.000 70.000 20.000 150.000 214.200 150.000 

Skurleje m.v. 156.000 156.000 125.266 130.000 

Indtægter i alt 1.466.000 40.000 539.000 20.000 2.065.000 2.365.203 1.870.000 

Udgifter: 
Materialer m.v. 328.000 176.500 230.500 150.000 1.089.000 905.608 714.500 
Lønninger 90.000 90.000 90.000 90.000 360.000 309.401 350.000 

Havn & plads i alt 418.000 266.500 320.500 240.000 1.449.000 1.215.009 1.064.500 
Klubhus 40.000 20.000 20.000 20.000 100.000 433.548 200.000 

Bladet 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 148.915 180.000 

Fester 4.000 35.000 6.000 35.000 80.000 70.572 60.000 

Administration 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 77.752 37.000 

Bestyrelse 8.000 8.000 8.000 10.000 34.000 24.807 34.000 

Sejlerskole 52.500 20.000 10.000 5.000 87.500 46.261 40.000 

Mora 5.000 0 0 0 5.000 29.989 0 

Juniorer 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 119.303 140.000 

Kapsejlads 4.500 5.000 13.500 5.500 28.500 10.144 28.500 

Motorbåde 1.000 2.000 3.000 3.000 9.000 12.534 10.000 

Renter 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 14.038 16.000 

Udgifter i alt 637.000 460.500 485.000 422.500 2.005.000 2.202.872 1.810.000 

Afdrag på gæld 11.250 18.750 11.250 18.750 60.000 60.000 60.000 

Periodens likviditet 817.750 -439.250 42.750 -421.250 0 102.331 0 
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Forslag til generalforsamling 
Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen efterår 2008. 
Der er ikke modtaet andre forslag 

Punkt 5, Lovændringsforslag 
Forslag 1. 
Bestyrelsen foreslår: 
§ 16, første afsnit ændres til: 
Kontingentet betales i januar kvartal, dog senest 1. marts. 

Motivering: 
Udsendelse af over 1.000 opkrævninger med efterfølgende betalingskontrol og rykkerprocedure er meget tidskrævende, og udgifter 
til porto etc. spares. 

Punkt 6, andre forslag 
Forslag 2. 
Bestyrelsen foreslår: 
Pladslejen pr. år hæves fra kr. 160,00 til kr. 180,00 pr m2 

Vinterpladsleje (halvår) fra kr. 80,00 til kr. 90,00 pr m2 

Skurlejen pr. enkeltskur hæves fra kr. 300,00 til kr. 360, 00 pr. år 

Slæbejoller hæves fra kr. 250,00 til kr. 300,00 pr. år 

Havelejen hæves fra kr. 120,00 til kr. 200,00 pr. år 

Forslag 3 
Bestyrelsen foreslår: 
Bygning af ny sejlerskole- og kapsejladsbygning. 

Motivering: 
Sejlerskole- og kapsejladsbygning 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse og tilladelse til at opføre en ny bygning på området, hvor sejlerskolen og 
kapsejladsudvalget har de udrangerede skurvogne ståen
de. 

Instruktører og elever har utilstrækkelige forhold. Om
klædning foregår på græsplænen foran skolebådene, og 
elever har ikke mulighed for opbevaring af personligt 
grej. 

Finansiering gennem egen bank, og der søges støtte hos 
forskellige fonde, bl.a. Bygge- og Anlægsfonden. 

Bygningen vil indeholde omklædningsrum med skabe 
til elever, køkkenkrog, opholdslokale, sejlloft og to toilet
ter med bad, hvor det ene får udvendig adgang med 
medlemsnøgle. 

Anlægspris inkl. kloakering ca. kr. 500.000,00. 

KØK 

Forslag til ny 
Sejlerskole- og kap
sejladsbygning 
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Tilmeldingsblanket for Sundby Sejlforening 

Tilmelding til Sejlerskolen motorbåd og sejlbåd 2009. 

Indtil 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende/aflevere denne indmeldelse til 

kontoret. 

Elever der har deltaget på SSF sejlerskole en sæson og/eller har deltaget i SSF navigation (den teoretiske del af 

Duelighedsprøven) har førsteprioritet til sæsonens sejlads. 

Kurset er vederlagsfrit, men forudsætningen for tilmeldingen er at man er medlem af SSF. 

Du skal selv sørge for personligt udstyr til sejladsen: 

Redningsvest er obligatorisk uden den ingen seilads. 

Skridsikre sko/gummistøvler og fornuftig beklædning vind/vandtæt/varmt er nødvendigt da sejlsæsonen 

starter tidlig forår og afsluttes i efteråret. 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Medlemsnummer Fødselsdag 

Tlf.nr.: Mobil E-mail: 

Følgende spørgsmål markeres/besvares med kryds: 

Har du bestået teoretisk del (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: 
SSF gør opmærksom på at deltagelse på sejlerskolen er på eget ansvar. 
Alle elever skal være dækket af en ansvarsforsikring (er normalt indeholdt i en familie/indboforsikring). 
SSF's forsikring dækker ikke personskade på elever. 
Det tilrådes derfor elever at tegne en fritids-ulykkesforsikring. 

Dato og underskrift: 
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Slut på sæsonen 
Sejlerskolens afslutningsaften var 
en hyggelig aften hvor eleverne fra 
alle hold var samlet over en mid
dag. 
Sejlerbeviserne for elever, der har 
bestået begge dele af navigations-
prøven blev uddelt og der blev øn
sket tillykke til de, der var mødt op 
og de stillede op til ære for fotogra
fen. 

I år bestod 26 den praktiske prøve 
fordelt med 17 i sejlbåd og 9 i mo
torbåd. 

Et kursusforløb var hermed afslut
tet med et duelighedsbevis til glade 
sejlere, der nu skal ud og prøve 
kræfter med naturen på egen hånd. 

De ønskel alle tillykke og rigtig god 
fornøjelse. 

Foto: Sven Erik Sokkelund 

Sejlerskolen i SSF søger 
nye instruktører 
Vi har en rigtig god senior-sejlerskole i SSF. Den er værdifuld for foreningen, da den er med til at 
tiltrække nye medlemmer og den medvirker til at folk bliver uddannede til at færdes i havnen og 
på vandet på en kvalificeret og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. 

Vore elever er voksne mennesker, som er interesserede og engagerede i at lære, og som går til sa
gerne med stor energi. 

Sejleruddannelsen foregår over en sæson i motorbåd og over to sæsoner i sejlbåd. Skolen afsluttes 
med praktisk prøve til duelighedsbevis. Herudover har eleverne haft navigationsundervisning, 
som ligeledes er afsluttet med prøve. Dertil kommer at eleverne har haft mulighed for at deltage i 
et tov værkskur sus. 

Vi kan tilbyde dig et rigtig godt miljø på sejlerskolen med et dejligt kammeratligt sammenhold 
mellem instruktørerne - en god tone præget af humor og hjælpsomhed. 

Er du en erfaren sejler, har bestået duelighedsprøven og har du lyst til at blive en del af denne 
spændende del af vor forening, så henvend dig til vores skolechef, Jan Lauridsen, eller kontakt en 
af vore instruktører og få mere at vide om sejlerskolen. 

Motorbådsfolket 

Sejlbådsfolket 
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Standernedhaling 2008 
Endnu en sæson er slut og det blev behørigt fejret og det fine 

efterårsvej tog ikke pipet fra den gode stemning. 

Kanonlauget fyrer den af under paraplyerne, regnen fik ikke lov til at Under middagen i det tæt besatte lokale var stemningen høj og der blev gået til 
at gøre krudtet vådt, så der var ingen fusere maden under hyggelige samtaler om sommerens oplevelser. 

Ib Petersen haler standeren nedfor sidste gang som formand. 

Ib fratræder posten af helbredsmæssige årsager ven generalfor

samlingen 

Fællessang efter standernedhalingen foregik indendørs på grund af vejret 

Og så blev der danset til langt ud på natten til et rigtig god musik 
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Danmarksmester fra Sundby Sejlforening 
Det er ikke hvert år Sundby Sejlforening kan reklamere med en Danmarksmester, men i år skete det 

Team Nortec med skipper Brian Frisendahl og gasterne Jan Knudsen og Michael Empacher sikrede sig mesterskabet 
for første gang i båden D 841 'Tibbetit' 
En bedrift, der både tales om og skrives om i aviser uden for foreningen. 
Således kunne man i Amagerbladet læse følgende artikel. 

V 

Michael Empacher 

Jacob Schneider 

Sundby Sejlforenings flagskib i & 
Folkebådsklassen sejrede ved DM i Assens. 

En af dansk sejlsports største klasser, Nordisk FolWba37fik et hold 
nye danske mestre i forrige uge. Det s^j2t|, da Team Nortec 
med skipper Brian Frisendahl og gasfeérne Jan Knudsen og Michael 
Empacher sikrede sig mesterskabet for første gang 
i båden D841 Tibbetit' fra Sundby Sejlforening. 

Der var gang i bølgerne ved Assens Sejlklub, da ~ % • 
klubben afholdt mesterskabet i anledning af klubber^t]Eå^råtoilae-
um. I stedet for som tidligere at afgøre titlen over setene^laJaetT bød 
weekenden på otte af slagsen - og det i en frisk til 
hård vind og bølger på op til to meter, hvor kun 25 ud af 40 både 
gennemførte den sidste sejlads. 

Team Nortec førte mesterskabet fra start til slut, hvilket kofl 
den tidligere verdensmester i Ynglingklassen, Michael Empache?^om j 
kom med i den amagerkanske folkebåd sidste år. 

»Jeg havde jo lovet Jan, at vi ville vinde DM, inden han blev 50 - det 
blev han forrige søndag, så vi nåede det lige,« griner Empacher. »Jeg 
havde ikke forventet det, men selvfølgelig håbet, at det ville lykkes. 
Det var et stærktifelt i en af landets stærkeste klas|er, hvor vi blandt 
andet var oppe rnpdfvinderen af Kieler Woche. Men vi havde styr på 
strømmen, det omskiftelige vejr og ikke mindst nerverne. Vi var først 
på vandet hver dag og holdt fokus på alle de detaljer! der kan give de 
afgørende sekunder. Æv • 

Og så var det fantastisk at Jalive hyldet af 300 mennesker, da vi fik 
overrakt pokalen. Jeg helåret klart indtryk af, at alle syntes, vi var 
en sympatisk vinder. Vi er altid gået meget op i at være »med i det 
sociale omkring stævnerne. Så er det sgu' skønt at vindA« siger 
Empacher. 

Vinderne fra 2007, de firedobbelte danske mestre Per og Lars Jørgen-
ristian Hansen fra Kolding Sejlklub, blev nummer tlj. BrSfize-

gik til Stig Lassens besætning fra Faaborg. 

rangliste og med 
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RESTAURANT 

SUNDBY SEJL 
JULEBUFFET 

(21.-23/11 + 28.-30/11 + 5.-7/12 + 12.-14/12 + 19.-21/12 

Gravad laks med rævesovs 
Karry sild 
Hvide sild 

Stegte sild i lage 
Fiskefilet med remoulade 

Æg og rejer 
Sylte med sennep og rødbede 

Lun leverpostej med bacon og champignon 
Grønlangkål med kogt skinke 

Flæskesteg med rødkål 
And 

Brie og blå ost med druer 
Ris a la mande 

Frokost 11.30-16.00 kr. 138,-
Aften 17.00-20.30 kr. 158,-

Ved lukket arrangement på min. 25 pers. kan der tilkøbes 
nedenstående. 

EKSTRA RET TIL BUFFET 

Røget laks med æggestand - kr. 20,-
Hellefisk med flødestuvet spinat - kr. 20,-

Røget ål med røræg - kr. 35,-
Fiskefrikadeller med remoulade - kr. 25,-

Blodpølse med æblemos - kr. 18,-
Frikadeller med surt - kr. 18,-

Æbleflæsk - 20,-
Mørbradbøf med champignon og løg - kr. 25,-
Roastbeef med remoulade og ristet løg -15,-

Skåret pålæg - kr. 12,-
Kyllingelår- kr. 15,-

Emmentaler - kr. 20,-
Gl. Ole-kr. 15,-

Chokoladekage med creme - kr. 32,-
Frugt fad - kr. 19,-

Kære alle. 

Fra restaurantens side nærmer julen sig nu allerede. 
Men inden vi når så langt, må vi jo ikke glemme MOR
TENS AFTEN, 10. november. 
Restauranten tilbyder denne dag en tre-retters menu: 

Gravad laks med rævesauce. 
Gammeldags andesteg med rødkål, 
waldorffsalat, brune og hvide kartofler. 
Gammeldags æblekage. 
Til kr. 195,- per person. 

Og så holder vi stort ÅLEGILDE fredag d. 14. novem
ber. 
Stegt ål ad libitum med kartofler og persillesovs inkl. 
1 snaps - kr. 199,- pr. person. 
Billetter købes i baren, eller også kan i reservere bord 
På tlf. 32 59 41 30 

Der er også almindelig a la carte menu begge dage. 

Vi har stor julebuffet i november og december. 
Desuden starter vi med gløgg og æbleskiver fra lørdag 
d. 15. november til kr. 45,- for gløgg med 3 æbleski
ver. 

Husk disse datoer: 
1. November SSF's 85-års fødselsdag 
10. november Mortens aften 
14. november Ålegilde 
15. november Gløgg-sæsonen starter 
6. december SSF's julefrokost 

14. december børnenes juletræsfest 

Og så har vi ændret i menukortet, så der nu er 
nye dejlige retter • 

Vi holder åbent til og med tirsdag d. 23. december, og 
åbner igen fredag 02. Januar. 

På stort GENSYN, 
alle os i restauranten. 

Med venlig hilsen 

Restaurant Sundby Sejl 

V/ Signe & Ulrik Bing 
sundbvseil(5)sundbvseil.dk 
32 59 41 30 

Se mere på www.sundbysejl.dk 
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Fra & til medlemmer 

Hjertelig tak 

Til Sundby Sejlforening for venlig 
opmærksomhed ved min 85 års 
fødselsdag. 
Tak for mange timers hugge i sej
lernes selskab. 

Med venlig hilsen 
Kurt Wilsom 

Amagerbanken 
\ 

4 
A* 

£ R S V O 
* 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Aktiviteter i S SF i 2008 

1. nov Reception SSF 85 år 
6. dec SSFs julefrokost 

14. dec Børnenes juletræsfest 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

opmaling & montering 

WmSmf-Æ 
9" f 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^»jnettens Jgådservice 
- mest udstyr for pengene oø altid billigst på ^mnger 

Tfelefoo: 32*7 6106 
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Afsender 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 København S 

Returneres ved varig adresseændring 
P O $ T )  

pp DANMARK 

F< FMlKlNf 'Wp*- . 

ønsker tillykke med 
DANMARKSMESTERSKABET 
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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: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
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: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

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

Havneudvalg: 
Leif Brydenfelt.. .32 55 36 60 

K Havneudvalg: 
Svend Erik Sokkelund....35 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 26 36 79 13 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche..20 48 25 56 
E-mail f.meniche@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: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

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

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen 27 33 22 30 
E-mail marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

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

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Bestyrelsen 
og 

Redaktionen 
ønsker alle 

en rigtig 
glædelig jul 

og et 
godt nytår 

& 

Af pladshensyn er fort
sættelsen af beretningen 
om sejlturen med sejlbå
den Sedna udskudt til 
næste nummer 

Forsidebilledet: 
Når man på en gråvejrsdag sidder 
stille på båden og nyder freden 
kommer nogle gæster temmelig 
tæt på, måske får de også en lille 
bid et eller andet. 
Foto: pc 

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 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 

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

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail....messinavej@webspeed.dk 
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Formandens klumme 

Sundby Sejlforenings 85 års jubilæum 
28. oktober 2008 

Velkommen alle sammen 
til SSF store dag, endnu 
en i rækken, det er dejligt 
at se så mange fremmød
te, både gæster og ikke 
mindst vore medlemmer. 

Det er jo grundet en flok driftige 
fremsynede mænd at vi i dag kan 
fejre endnu en mærkedag i vores dej
lige klub, den 28 oktober 1923 mødtes 
de for at snakke om Blichfeldt Olsens 
møde med militæret, han kunne med
dele, at der var givet tilladelse til at 
indhegne området, og efter en kort 
pause i mødet, samledes man igen til 
stiftende generalforsamling, og så var 
SSF stiftet. 
Nu kunne jeg jo blot fortælle videre 
fra vores udmærkede 75 års jubilæ
umsbog, som efter min mening er en 
fantastisk fortælling, det vil jeg blot 
vil jeg sige til jer som ikke har læst 
den, gør det, den vidner om en fanta
stisk pionerånd, et fællesskab og ikke 
mindst frivilligt arbejde, og som i 
dag, fik man også i starten, lov til at 
betale hvis man ikke mødte op til 
pligtarbejde. 
Der er mange mærkedage igennem 
tiden i SSF, jeg kan af gode grunde 
ikke huske dem alle, jeg vil dog næv
ne nogle som jeg syntes er anderledes 
og måske kan genkendes i dag. 

1923 
1924 
iskagehus. 

1928 
årlig leje 50 kr. 

7 Q9 QLejeforhøjelse til 1200 
JL \J Am kr. om året, håber ikke 
at vores nuværende leje stige med 
samme procentsats sammen med vo
res længe ventede lejeforlængelse. 

28. oktober SSF stiftes 

SSF første klubhus blev 
opstillet, et gammelt 

Københavns kommune 
bliver ejer af arealet, 

"T Q Q *7 indhegning af 
JL \J -L havn og plads, med 
port og nøglesystem, samt indmeldel
se i Dansk Sejlunion. Ja, vi har det 
stadig, både hegn, port, låsesystem og 
medlemskab af unionen, det er blot et 
tegn på at man ikke skal lave om på 
noget der fungerer. 

^7 O /T Oprettelse af et festud-
-L \J U valg på 4 personer, be
styrelsen forbeholdt sig sanktionsret 
vedr. udvalgets beslutninger, i dag 
sidder medlemmet i bestyrelsen, så er 
der jo også kortere vej. 

1937: ' Indkøb af klubbens 
første skolebåd Øve

ballen, en kragejolle, ja nu diskuterer 
vi om vi skal gi den væk til et muse
um. Vores nuværende stander ser 
dagens lys. 

*1 O O O Oprettes SSF's sejler-
A. \J kJ skole, navigationsun-
dervisning startes, disse to ting lever 
stadig i bedste velgående. 

1940 (Første tovværkskursus 
jeg er i tvivl om det er 

de samme lærere der stadig er der. 

7 Q/f O Bladet så dagens lys, i 
-I_ \JjHAm dag lyser det op i hele 
landets klubber, men mangler måske 
lidt sørøverhistorier fra vores med
lemmer, når de har fået en lille en 
fortæller de i hvert fald mange. 

"T O A A Marketender Bergmark 
JL \J jTjL bliver anholdt af vær
nemagten, det bringer forstyrrelser i 
øl og cigaret tildelingen, og så klager 
vi over en ny forpagter. 

O A /T Juniorafdelingen bliver 
JL L/ startet og 2 juniorbåde 
bygget, ja i dag har de en jolle hver, 
og havnens mest moderne hus. 

^ O O Sejleruniform for junio-
_J_ \J rer, mørkeblå sejler-
sweater med klubemblem og rulle
krave, mørkeblå benklæder, rød hue 
og hvide lærredssko, samt sidst men 
ikke mindst kniv eller dolk. 
I dag er der stadig uniform, men den 
består af hængerøvsbukser, mærke
trøje og omvendt kasket, og går gen
nem en metaldetektor ved ankomst. 

Q [Z Q Store diskussioner i 
JL \J ) L.) pressen om at flytte SSF 
nordpå mod benzinøen til en ny havn 
til 600 både, jeg bliver sku i tvivl, er 
det resterne af den der har overlevet 
til i dag. 

Dette er små historier, som jeg syntes 
der er værd at nævne, alene af den 
grund at det disse ting, der viser at 
den gamle pionerånd, fællesskab og 
det frivillige arbejde stadig er til stede 
i denne forening. 

Arbejdet med at få SSF til at fungere 
er ikke blevet mindre, der skal stadig 
lægges tusindvis af frivillige timer 
hvert år, men vi er jo mange om at 
dele dem. 

Vores beliggenhed gennem 85 år skal 
fortsat forblive her på Amager 
Strandvej, SSF er en institution, en 
turistattraktion, ikke mindst efter at 
Det maritime Ungdomshus er blevet 
bygget, det var en svær fødsel, speci
elt alle os, der mener, at vi ikke skal 
lave om på noget der fungerer, men 
det er nu rart at Helgoland er tilbage, 
så vi kan finde hjem. 

Men hvis vi kigger tilbage, så har vi 
altid i SSF været fremme i skoene, vi 
har aldrig hørt efter, hvad de andre 
sagde og ønskede, vi har altid gjort 
det vi havde lyst til og fulgt med ti
den. 
Når jeg siger dette, er det selvfølgelig 
fordi, at der nu bliver stillet krav, om 
at vi åbner os endnu mere, og ja, det 
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gør vi. Vi kan ligeså godt spille med 
frem for at være imod, det er den 
eneste måde, vi selv får indflydelse 
på hvordan, fremtiden skal udvikle 
sig. 

I søndags valgte vi ny bestyrelse, vi 
har et stort arbejde foran os, det har 
alle bestyrelser haft. 
Det vigtigste er at få vores lejefor-
længelse, når den er i hus, kan vi i 
den nye bestyrelse sætte nogle mål, 
fremkomme med ideer, samt lægge 
en planer for fremtiden. 
Jeg er meget overbevist om at den 
nye bestyrelsen, glæder sig til at 
føre vores store sejlforening videre, 
og efter vores første bestyrelsesmø
de ved jeg at der er masser af ideer 
hos os. 

lemmer, sørge for at de hygger sig 
når de er her, give plads til forskel
ligheder hos os alle, for det er os, 
der gør denne klub unik. 

Til sidst vil jeg sige, jeg er ikke i 
tvivl, om 15 år når vi fylder 100, så 
er det på samme adresse og mange 
af os vil være tilstede. 

Tak for gaverne alle sammen og nu 
et trefoldigt leve for SSF. 

0=1 Vi skal have gennemgået vores 
moler. 

^Vi skal have renoveret vores regn
skabssystem for at gøre det nem
mere for de frivillige. 

^Vi skal have gang i kapsejladserne 
i SSF og vise at vi stadig kan og 
vil være med vi vil have flere 
mestre og mesterskaber til hav
nen. 

^Vi skal fortsætte vores gode sejler
skole, og sørge for at der er frivil
lige instruktører samt skolebåde 
til vores medlemmer. 

03Vi skal gøre os mere synlige ud
adtil dette ved at reklamere, få 
den bedste hjemmeside op og 
køre, bruge medierne. 

03Vi skal fortsætte vores arbejde 
med ungdommen i DMU, vore 
egne, nye, gamle og DMU 

•^Dem som vil vise sig ude på kap
sejladsbanerne skal vi støtte, vi 
skal sørge for at bredden bliver 
bredere, vi skal bevare vores sta
tus som ungdomsvenlig. 

Der er mange mennesker vi skal 
takke for at dagen oprandt, de og vi 
har alle stor del i at vi 85 år efter 
stiftelsen, kan fejre denne dag. 
Jeg kunne fremhæve mange, det er 
dog kendetegnende for dem alle, at 
det er gjort med hjertet, pionerånd, 
fællesskab og frivilligt arbejde. 

Vi skal passe og pleje alle vore med

Rigtig mange kom og ønskede tillykke 

Danske Banks sangkor gæstede SSF i dagens anledning 
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Sundby Sejlforenings Hoplapiger optrådtefor sidste gang - sagde de 

Mange gæstede S SF i 
anledning af 85 års 
dagen. 

Repræsen tan ter fra 

DS, DIF, Det Kolde 

Gys og flere holdt 

taler og ønskede SSF 

en god fremtid. 
Bordet med pindemad 
var rigtig godt besøgt. 



Referat af 

generalforsamlingen 
søndag den 26 oktober 2008 

Formand Ib Petersen bød velkom
men til de mange medlemmer, der 
var mødt frem til efterårets general
forsamling med en kommentar til 
vejret, med godt vejr varer den kort, 
men med dårligt vejr som i dag, 
trækker den som regel ud. 

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 bestående af (119) 
Michael Ronild, (50) Ole Jensen og 
(801) John Jacobsen blev etableret. 
Dirigenten oplæste dagsordenen, og 
opfordrede medlemmer, der ønske
de ordet fra talerstolen, at oplyse 
navn og medlemsnummer 

Punkt 2. Protokol og Beretning: 
Formandens og Ungdomslederens 
beretning på efterårsgeneralfor-
samlingen 2008 

Det er med stor beklagelse jeg må 
meddele, at Sundby Sejlforening 
siden sidste generalforsamling har 
mistet følgende medlemmer, som 
ikke er mere. 

Medlem nr. 346 
Jørgen Wilfred Hansen afgik ved 
døden den 2. maj. Jørgen var med
lem i 6 år. Han havde en motorbåd 
med navnet "Strandly", opkaldt 
efter hans Cafe'. 

Medlem nr. 503 
Lizzie B. Pehrson døde den 25. maj 
efter længere tids sygdom. Holgers 
Lizzie var et skattet medlem, og hun 
skulle have haft 40-års nålen i dag. 
Lizzie vil blive husket for sit altid 
søde og hjælpsomme væsen, og 
Holger må leve videre med sit savn. 

Medlem nr. 988 
Svend Malm afgik ved døden den 
13. juni. Svend var udmeldt i en pe
riode, men samlet var han medlem i 
over 40 år. Svend var en dygtig jol
lesejler, og senere gjorde han sig 
gældende på kapsejladsbanerne 
med kølbåde. Vi vil huske Svend 
som en god kammerat og for hans 
markante meninger på generalfor
samlingerne. 

Medlem nr. 878 
Morten Bærnholdt døde den 14. 
juni. Morten var medlem i 15 år. 
Han havde en lille motorbåd i kana
len med navnet "Christina" 

Medlem nr. 551 
Flemming Kerschus afgik ved dø
den den 6. juli og nåede kun at være 
medlem i et par år. 

Medlem nr. 168 
Per Søndergaard Nielsen døde den 
8. august. Per var medlem i 22 år. 
Han havde ingen båd, men i stedet 
nød han det sociale liv hernede. 

Medlem nr. 292 
Anne-Marie Andersen, Trille, fik en 
ondartet sygdom som endte tragisk 
med døden forrige torsdag, den 16. 
oktober. Trille var et skattet medlem 
og hun deltog aktivt i vore sejladser 
med sin Niels-Peter. De skulle have 
haft mange flere år sammen i deres 
flotte "Fandango". 

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

Æret være deres minde 

I dette efterår kan vi fejre 20 med
lemmer, som gennem et langt med
lemskab har opnået at runde et jubi
læum. 

Vi har elleve 25 års jubilarer. 

Fremmødte 25 års jubilarer 

Medlem nr. 259 
Henrik Heger. Henrik er kommet 
hernede fra barn med start i opti
mistjolle, og han hjælper til i ung
domsafdelingen, når der er travlt. 
Henrik har som sin far Svend købt 
en Luffe med navnet "Bernadette". 

Medlem nr. 471 
Jens Chr. Mohr. Jens sejler med sin 
Sagitta 20, som bærer navnet 
"Mox". 

Medlem nr. 122 
Kim P. Andersen. Kim Pisk har sid
det i bestyrelsen i 7 år, og har arran
geret motorbådsture og fisketure. 
Han sørger for at sikkerheden er i 
top. Vagtchef er også en del af job
bet, og Kim styrer vagtordningen 
perfekt med daglig kontrol i vagtsæ
sonen. 

Medlem nr.1018 
John Frisch. John købte kutteren 
"Birthe" for nogle år siden, og resul
tatet er blevet et flot og velholdt far
tøj. Vægmaleriet bag mig blev ud
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ført af Johns farfar, og John friskede 
det op forrige år. 

Medlem nr. 420 
Leif Henriksen. Leif var juniorleder 
og næstformand da Preben var for
mand, og han har siden været kap
sejladschef. Efter kølbådene sejler 
Leif nu motorbåd i sin nyerhverve
de Nimbus. 

Medlem nr. 422 
Jan Bo Larsen. Jan Bo cykler herned 
hver dag, og deltager aktivt i miljøet 
omkring prampladsen. 

Medlem nr. 323 
Hanne Zastrow. Hanne har en Albin 
Alfa sejlbåd sammen med Poul, og 
de er med når "torsdagsholdet" ar
rangerer fællestur. 

Medlem nr. 1048 
Lis Jensen. Lis er også en del af 
"torsdagsholdet", og sejlturene fore
går sammen med Lange Ole i deres 
Grace, som bærer navnet "Lis". 

Medlem nr. 901 
Jørgen Valdgård. Jørgen Langhår fik 
istandsat til sejlbåd "Mai" trods 
mange tvivlere til projektet. Den er 
jo smuk, når den stævner havnen ud 
for fulde sejl. 

Medlem nr. 957 
Helmer Scharff. Helmer har den 
flotte motorbåd "Hera", som ser ud 
til at kunne klare alt slags vejr. 

Medlem nr.1006 
Per Braun Christiansen. 

Vi har syv 40 års jubilarer. Det er: 

Fremmødte 40 års jubilarer 

Medlem nr. 132 
Georg Tage Hansen. Georg har stort 
kendskab til motorer fra tiden med 

"Fedt og Olie", og han er altid klar 
med et godt råd. Georg har haft fle
re store motorbåde, og han ejer i dag 
en Albin 25 med navnet "Asta". 

Medlem nr. 825 
Dan Holger Knudsen. Dan startede i 
optimistjolle, og han sejler i dag 
med IF'eren "Quibra". Dan var altid 
på banen til vore aftenkapsejladser, 
der stoppede for et par år siden, da 
interessen svigtede. 

Medlem nr. 824 
Hans Erland Olsen. Hans var skole-
chef for år tilbage, og han tar' hver 
morgen en sejltur i sin Drabant, som 
han har forlænget uden synlig sam
menføjning. 

Medlem nr. 64 
Søren Christensen. Søren var i junior
udvalget dengang sejladsen foregik 
i juniorbåde, og hans sidste båd i 
havnen var IF'eren "Spirellen". 

Medlem nr. 832 
Dennis Jørgensen. Dennis har en 
Skilsø 23 med navnet "Haga", som 
ligger på nordre mole, hvor Dennis 
nyder det sociale samvær. 

Medlem nr. 125 
Hardy Burckel: Hardy var rundt i 
Middelhavet i 80'erne, et togt til 
glæde for de mange medlemmer, 
som påmønstrede "Frida". Hardy 
har siden ombygget Fandangoen, og 
udstyret den med sænkekøl for sej
lads og opankring på mindre vand
dybder. 

Medlem nr. 1110: 
Ole C. Villumsen 

Vi har en 50 års jubilar: 

Medlem nr. 451 
Axel Siert. Axel har en Nordisk Fol
kebåd med navnet "Pingvin" og han 
har været ejer af flere flotte træski
be. 

Vi har en 60 års jubilar: 
Medlem nr. 421 
Mogens Petersen. Mogens har været 
her altid med start som junior før 
optimistjollen kom frem. Mogens er 

stolt af og glad for sin Mamba 28 
"Carina", som han ofte sejler en tur 
med og havnemanøvrer er selvføl
gelig for sejl. 

Protokol / Eksterne forhold af inte
resse for SSF 
Ny Helgoland 
Det Kolde Gys har fået byggetilla
delse til at opføre to klubhuse med 
omklædning og sauna, og de ventes 
klar inden nytår. Det har ikke været 
muligt at opnå støtte fra kommunen 
eller fonde, så "Gyset" bekoster selv 
de næsten 2 mill. kr., delvis med 
opsparede midler, og delvis ved at 
ophæve ventelisten med forventet 
stor tilgang af nye medlemmer. 

Prøvestenshavnen 
Vor sekretær har haft et interview 
med udviklingsdirektør Karl-
Gustav Jensen, som blev trykt i sid
ste blad. Anlægsarbejdet har ligget 
stille hele året, og ibrugtagning bli
ver tidligst til næste år, men det er 
tvivlsomt. Havneklubben A/S er et 
driftsselskab som Svanemøllehav
nen A/S, men det er nu oplyst, at en 
havneplads ikke kræver medlem
skab af en sejlklub som i Svanemøl
lehavnen. Jens Green er indtrådt i to 
arbejdsgrupper under DIF og DS for 
at følge udviklingen, men der har 
endnu ikke været afholdt møder. 

Flakfortet 
OFOF (Organiserede fritidssejlere 
omkring Flakfortet) blev nedlagt i 
maj måned grundet svigtende inte
resse hos medlemsklubberne og 
OFOF's bestyrelse vurderede, at 
målsætningen var nået: at sikre sej
lernes tilstedeværelse på Flakfortet. 
OFOF's anlæg på øen: Sailers Cor-
ner og grillpladsen er overdraget til 
Flakfortets ejer Tore Svensson, og 
kan fortsat benyttes af sejlere, som 
nok finder havnetaksten på 80 kr. 
ved anløb på en aftentur i overkan
ten, men det er i alles interesse, at 
øen vedligeholdes. 

Formandens beretning 
På sidste generalforsamling oplyste 
jeg, at Københavns Ejendomme reg
nede med, at lejekontrakten var un
derskrevet og på plads i juli eller 
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august måned. De sidste måneder 
har jeg jævnligt rykket pr. mail og 
telefon, og har fået forskellige for
klaringer på forsinkelsen. I sidste 
uge fik jeg oplyst, at den lå i Økono
miforvaltningen til godkendelse, så 
jeg havde den til generalforsamlin
gen i dag. Kommunen har fejlagtigt 
ikke reguleret lejen siden 2002, så vi 
får en efterregning. Den nye leje 
kender jeg ikke, men under alle om
stændigheder vil vor revisor Bjarne 
Kallesøe og vor advokat Bjarne 
Winther gennemgå kontrakten, og 
vurdere om lejen er rimelig. 

Under forhandlingerne har det væ
ret et krav, at offentligheden får 
bedre adgang til vort område, og 
yderligere, at der skulle gives di
spensation fra lokalplanen, for at vi 
fortsat kunne afskærme og aflåse 
arealet med låger og hegn. Dispen
sationen blev givet mod at vi etable
rede to nye låger med adgang til 
SSF. Den ene på Sdr. mole for enden 
af jordvejen langs Søspejderne og 
Sundby Kajakklub. Jordvejen skal 
åbnes ud til Strandparken og får 
status som offentlig sti med asfalte
ring, som er planlagt at finde sted til 
april næste år. Forinden skal Søspej
derne og Skolehaverne rydde et om
råde og vi skal klargøre en gennem
gang i en have og fælde et træ. Den 
anden låge på Ndr. plads bliver for 
enden af brandvejen ved Det Mariti
me Ungdomshus, ind til det offentli
ge område, hvor vi skal flytte 2-3 
skure; men deadline er ikke aftalt 
endnu. Aflåsning af lågerne om af
tenen kan blive et problem, og der 
skal eventuelt opsættes tidsbestemt 
automatlukning. 

Sagen omkring tidligere forpagter 
ligger fortsat hos advokaterne, og 
nuværende bestyrelse har taget en 
principbeslutning, som muligvis 
ændres af den nye bestyrelse, som 
tiltræder i dag. Foreningens strategi 
er fortrolig, og jeg kan ikke oplyse 
mere i dag. 

Omkring nuværende forpagter har 
konsulenterne overvurderet indtje
ningsmulighederne udenfor sæso
nen, og forpagtningsafgiften skulle 

nok have haft gradvis stigning over 
nogle år indtil nuværende niveau. 
Forpagter og bestyrelse vil hjælpes 
ad med at skabe mere liv i klubben 
med film, banko, jazz, foredrag mv. 
Som det er nu, er indtjeningen for 
lille til, at restauranten løber rundt 
og det vil være uheldigt, hvis for
pagter må opgive at gøre restauran
ten rentabel. 

Havn og Plads 
Sejlrenden: 
Nærmeste klapplads er midt i Køge 
Bugt, men efter forhandling med 
Miljøkontrollen fik vi tilladelse til at 
klappe sedimentet fra sejlrenden tæt 
på. Sandbanken blev gravet væk 
den 15. maj og sejlrenden rettet ud. 
Sideafmærkningerne er sat ud efter 
opstillede pejlemærker som vil blive 
benyttet fremover, men de otte side
afmærkninger er i så dårlig stand, at 
de næppe kan benyttes til næste år, 
så hvis nogen har forbindelser, og 
kan skaffe evt. brugte bøjer, så kon
takt havneudvalget. 

Renovering af proviantkajen blev 
påbegyndt og afsluttet til tiden. Det 
viste sig, at der kun var tre arme-
ringsjern fra bolværket og ind, og 
den lovpligtige kloak til olieudskil
ler fra tank og stander var knust. 
Den er nu fornyet. Betondækket er 
40 cm tykt og fuldt armeret, så kajen 
har fornøden styrke til sikker 
bådhåndtering. Vi har ikke efter
kommet ønsket om at opsætte en 3-
tons kran på molen, fordi den koster 
over 100.000 kr., og investeringen er 
for stor til vort aktuelle behov. 

Det sidste el-arbejde på molerne er 
færdigt, så hele havnen har standere 
med automatsikringer monteret i 
sikker højde for de ekstreme vand
stande, vi er udsat for. De sidste 
lygtepæle med luftledninger er skif
tet, og de nye lysmaster har givet 
indgangspartiet et tiltrængt løft. 
Lygtepælene ved midterbroen og 
slæbestedet er ligeledes skiftet til 
lysmaster af stål. 

Efter at vi har fået de milde vintre, 
er der et stigende antal fartøjer, som 
ligger i havnen hele året, og for at 

udnytte pladsen optimalt modtog vi 
nye vinteroplæggere indtil sidste år, 
hvor der blev indført stop for til
gang. For at få plads til alle vi har en 
aftale med, skal de bådejere som 
ikke agter at benytte en tidligere 
tildelt landplads, meddele dette til 
havneudvalg eller pladsmand hur
tigst muligt. 

Til auktionen i maj måned fik vi 
ryddet ud i ejerløse joller, og træk
plastret var Lynæs-båden, som vi 
skulle have solgt. Der kom en del 
interesserede udefra, som bød ivrigt 
med, så den samlede indtægt blev 
over forventning. 

Klubhuset 
Låsene til vagtlokalet og skipperstu
en er ændret til medlemsnøgle, og 
sensorerne til tyverialarmen er flyt
tet, så området nu er uden alarm. Vi 
får indlagt fjernvarme, og gravear
bejdet fra Amager Strandvej forven
tes påbegyndt i december måned. 
Rørføringen i klubhuset til fyrrum
met bliver under loftet i Skipperstu
en. Vi havde forinden planer om et 
nedsænket loft og evt. indkøb af nye 
møbler, begge dele som i restauran
ten, men det er udsat til arbejdet 
med fjernvarmen er afsluttet. 

Fester og arrangementer 
Standerhejsningen var en stor suc
ces med båddåb, og huset fyldt op. 
Pinsemorgen, Jazz i SSF og Sankt 
Hans Aften forløb planmæssigt med 
stor tilslutning. Standeren blev ned-
halet i regnvejr sidste lørdag med 
spisningen henlagt til store sal, hvor 
der var plads til alle deltagere. 

På lørdag holder vi 85-års reception. 
Overdækning af terrassen er opgi
vet grundet prisen på et stillads, 
som kun skal bruges i tre timer. Jeg 
vil derfor bede medlemmerne 
"sive" lidt, hvis der i en periode bli
ver stor trængsel af gæster. 

Julefrokosten er arrangeret, men 
børnenes juletræ og fastelavn bliver 
et problem, hvis vi ikke får valgt en 
ny festudvalgsformand i dag og 
hvis det ikke lykkes, vil jeg håbe at 
nogle af forældrene eller andre vil 
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stå for de to arrangementer. 

Sejlerskolen 
Elevantallet er stabilt med 57 til start 
i foråret, hvoraf 27 gik op til den 
praktiske prøve, og vi forventer li
geså mange tilmeldt til næste år, så 
vi skal have en erstatning for 
"Øveballen", der ikke kan benyttes 
uden en større reparation. Den vil 
evt. blive foræret til Museum for 
Lystsejlads i Valdemar Slot for 
istandsættelse. 
Instruktørerne er stort set enige om, 
at det skal være en spækhugger, og 
bestyrelsen støtter valget, og det er i 
sidste ende bestyrelsens afgørelse. 
Jan har klaret opgaven perfekt som 
nystartet skolechef - tak for det. Til 
navigation har Poul et onsdagshold 
med 24 tilmeldte i år, og han delta
ger selv i Y-3 kurset om tirsdagen, 
hvor der er 11 deltagere. 
Tovværkskurset er kommet i gang 
igen efter et års pause. 
Projekt MORA fortsætter til næste 
år, og det blev primært startet op for 
at fastholde nye medlemmer, som 
har erhvervet duelighedsbevis, og 
der var da også flere interesserede 
ved sejlerskolens afslutningsfest. 

Ungdom, joller og havkajakker 
Jeg vil overgive ordet til vor ung
domsleder Tonny Pedersen, som 
vil fortælle om årets aktiviteter: 

Tonys indlæg 
Det har været en god sæson. Pinse
weekenden blev en super oplevelse 
med 75 til spisning lørdag aften, og 
en masse unger på vandet. 
Der er kommet en række nye med
lemmer i år, og selv om der har væ
ret frafald, er det blevet til en netto
tilgang. Det skyldes ikke mindst, at 
Det Maritime Ungdomshus i år run
der ca. 4.000 besøgende elever i dag
timerne, og det smitter af på Ung
domsafdelingen. Selv om det ind 
imellem kan være svært at fastholde 
de unge og skabe ro til undervis
ning, lykkes det takket være en rig
tig fin indsats af det team af hjælpe
re, jeg har. 
For første gang i rigtig mange år er 
det lykkedes, at få et par juniorer 
igennem en uddannelse til bestået 

Duelighedsbevis. Det er dejligt, for 
det er jo et af formålene med Ung
domsafdelingen. Og meget tegner 
til, at der vil komme en del flere i de 
kommende år. 

For en rig
tig flot præ
station ud
deles i år 
en pokal til 
juniorsejler 
(1521) Lyk
ke Peter
sen, der er 
mødt op 
n æ s t e n  

Så vil jeg gerne takke for den fine 
kurv, jeg har modtaget fra forældre, 
som tak for min indsats som ung
domsleder. 
I 2008 har 2 ynglinge (bådtype) væ
ret på vandet, men i 2009 forventes 
det at 2 eller 3 ynglinge kommer ud 
at sejle. Én har længe været på 
værft, men den er nu næsten færdig. 

Kapsejlads 
På kapsejladsfronten 
er det ikke blevet til 
så mange medaljer til 
drengene Marc, Mor
ten og Christian som 
tidligere. Det blev en 
10. plads i EM, en 13. 
plads i VM, en 4. 
plads ved DM for 
seniorer, en sølvme
dalje i U23-DM og 

sidst, men ikke mindst har de i år 
for fjerde gang i træk vundet den af 
rederiet TORM indstiftede vandre-
præmie, bestående af halvmodellen 
af en Yngling. Den vil derfor pryde 
vort klubhus det næste år. 
Ingen har tidligere vundet den 4 
gange i træk, så det er en superpræ
station. 

At der i tiden halvmodellen har op
holdt sig i SSF er blevet sat navn på 
båden (Y D 24), er de i øvrigt ikke så 
begejstret for i DS. (Morten og 
Christian kaldt frem (Marc er på 
vandet)). 
Som afslutning vil jeg gerne sige tak 
for tiden i Ungdomsafdelingen og 
for god assistance gennem sæsonen; 
det er herligt, at der er en række 
unge, der har bidraget ikke mindst 
Martin Brydenfeldt, der i år er trådt 
i karakter. 
Min plads i bestyrelsen i DMU og i 
Østersøkredsen fortsætter lidt end
nu. 

Formand Ib Petersen fortsatte be
retningen med en stor tak til Tonny 
for en meget aktiv indsats. 
Tonny stopper som ungdomsleder i 
dag, og det vender jeg tilbage til 
under valg. 

Kapsejlads (fortsat) 
Familiesejladsen havde ikke så man
ge deltagere i år - nok grundet vejr
meldingen. 
Old-Boys er den anden traditionelle 
sejlads, hvor bådholdene ser frem til 
årets dyst, og begge arrangementer 
har stor betydning for klublivet og 
fællesskabet hernede. 
Tonny tog initiativet til et stævne for 
juniorer i Ynglinge-klassen, og som 
altid når han er involveret, var det 
velorganiseret, og blev afviklet til 
alles tilfredshed, det var faktisk den 
første kapsejlads i flere år i SSF. 
Ynglingestævnet var et TORM 
Grand Prix og gjaldt desuden som 
udtagelse til VM. 

Vi har ikke mange sejlere som delta
ger i klassemesterskaber rundt om
kring, men dem vi har, er til gen
gæld blandt landets bedste. Team 
Nortec vandt DM i Nordisk Folke
båd, og sluttede sæsonen som nr. 1 
på ranglisten. Nils Mogensen fik en 
fjerdeplads i L-23eren "DoDo". 
Flere kapsejladschefer har forsøgt at 
gennemføre et generationsskifte, 
uden at det er lykkedes. Vi har en 
kandidat i dag, men skal vi have 
kapsejladser igen, skal vedkommen
de have stor opbakning af et team. 
Det gamle udvalg vil støtte op i star

Christian og 
Morten, Marc 
var ude og sejle 

hver gang. 
Det gælder Vivi Olsens Mindepokal 
til årets flittigste junior-sejler. Men 
Lykke får den ikke mindst for sin 
fine indsats som underviser, og for
di hun altid er frisk på at tage en 
yngre elev med på vandet i både 
Yngling og FEVA-jolle. 
(Lykke fik et trefoldigt leve!) 
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ten og vore dommere skal på kur
sus, og blive opdateret med ændrin
ger efter OL, så den side af sagen er 
i orden. 

Motorbåde og Sikkerhed 
Motorbådenes store interesse er fi
skeri, og det fremgik af fiskekonkur
rencen, som havde rekorddeltagelse 
i år. 
Der var arrangeret en weekend tur 
til Barsebåck og et motorbådsløb til 
familiesejladsen. Begge blev aflyst 
grundet for få tilmeldinger, men det 
sociale liv på molen stortrives, og 
det er jo også en del af SSF. 
Vagtordningen er godt besat her i 
starten, og det gælder om at få teg
net sig for nogle vagter i god tid, så 
det passer i ens kalender. 
Døren fra skipperstuen til mellem
gangen er nu yderdør, så vagterne 
skal benytte de udvendige toiletter. 
Fartøjsberedskabet holdt øvelse i 
september med Bollen og Laura 
som deltagere. 

Bladet 
Tonny har været flittig skribent i 
bladet, og især indlægget Torden
skjolds soldater' har fået mange op 
af stolene. 
Fin artikel fra familiesejladsen og 
særlig Old-Boys med flotte billeder. 
Når det kniber med stof er Poul go' 
til at sakse maritime artikler, og det 
nye layout er rigtig flot.. 

Jeg vil til slut takke bestyrelse, re
daktør, kasserer og suppleant, in
struktører og udvalg for deres ind
sats og et godt samarbejde. Også en 
stor tak til de medlemmer, der på 
forskellig vis yder en frivillig ind
sats til gavn for os alle. 

Hermed fremlægger jeg min beret
ning for generalforsamlingen. 

Først på talerstolen efter beretnin
gen var 779 Scarlet Daniel, der men
te at man mht. den manglende regu
lering af leje til København Kommu
ne højest kunne gå 5 år tilbage. Ef
terlyste en jurist, for at få synspunk
tet bekræftet. 

888 Thomas Meisl fandt, at inden 
man anskaffede en 3. skolebåd bur
de overveje, om ikke 2 af de 3 Yng
linge kunne benyttes. 
Af de måske 1.000 der har erhvervet 
Duelighedsbevis i SSF, er det for 
måske så mange som 400 sket i en 
mindre båd (Yngling/Junior). 
Både Ib og Tonny bekræftede dette, 
og oplyste, at denne mulighed ind
går i overvejelserne - selv om det 
kan knibe med 4 sejlere i voksen
størrelse i en Yngling! 
Herefter blev beretningen enstem
migt vedtaget. 

Uden for dagsorden bad såvel Ton
ny som Ib herefter om mulighed for 
behandling af et antal indstillinger, 
der ikke kan annonceres forud: 
Årets SSF'er: 

Med følgende 
motivering ind
stillede Tonny 
redaktør Poul 
C h r i s t e n s e n .  
Poul har gen
nem en lang 

årrække stået for undervisningen i 
navigation i SSF, og det gør han sta
dig. Som redaktør i mere end 10 år 
har Poul, og som det fremgår af net
op udkomne november-nummer, 
netop foretaget en modernisering af 
bladet. 
Bladet er SSF's ansigt udadtil, og 
med sit behagelige væsen og sit rig
tig flotte blad er Poul en vigtig brik i 
SSF's kontakt til omverdenen, og 
ikke mindst vore sponsorer. 
Bladet er endog meget synlig rundt 
omkring i de andre sejlklubber, og 
regnes blandt de bedste i landet. Så 
han fortjener at blive Årets SSF'er. 
(Poul kaldt frem; fik pokal + 3-
foldigt Leve!). 

Ib begrundede følgen
de tildelinger: 
Kasket med hvidt hue-
betræk, blå jakke med 
SSF-logo, en stor pen
getaske og en lille pisk 

Mogens, som til at slå på søgelænde-
m kender ret " ja hver dag - mOT" 
ham bedst gen og aften - har vi set 

342 Mogens Petersen 

gå sine runder på havnen og opkræ
ve havnepenge. 
Vore gæstesejlere vil komme til at 
savne hans hæse stemme og gemyt
lige væsen, og SSF kommer til at 
savne og mangle en effektiv 
"havnekradser", for Mogens stop
per i år. 10 år er det blevet til, og 
bestyrelsen har besluttet at tildele 
Mogens Sundby Sejlforenings hæ
derstegn for de mange års værdiful
de og trofaste indsats. 
(3-foldigt Leve!) 

803 Tonny Pedersen har været juni
or hernede - han holdt en pause, og 
kom tilbage for at sejle kapsejlads 
og gik aktivt ind i ungdomsarbejdet 
i 1995. 

Blev ungdomsleder 
i 2001 og han har 
været næstformand 
det sidste år og for
mand for ungdoms
arbejdet i Østersø
kredsen. 
SSF blev som den 
første godkendt 
som ungdomsven
lig sejlklub grundet 
Tonnys indsats, og 
han blev kåret som 

årets idrætsleder på Amager i 2006. 
Initiativtager til "sejl noget andet", 
deltager i undervisning og træning 
mandage og tirsdage, initiativtager 
til vintertræning, supporter for YD-
24 drengene, og altid ved deres side 
til vigtige stævner, deltager i kapsej
lads, når der mangler en gast og han 
har selv arrangeret en kapsejlads i 
år. 
Tonny er fantastisk god til at moti
vere ungerne, og han har opbygget 
ungdomsafdelingen fra ingenting til 
en af de mest velfungerende i Sun
det. Stort netværk i både sejlklubber 
og unionen, og et godt og solidt 
samarbejde med Det Maritime Ung
domshus, hvor han er formand for 
brugerbestyrelsen. 
Tonny er aktiv, synlig, engageret, og 
hans udviklingsorienterede og visi
onære arbejde kan vi faktisk ikke 
undvære og han ville være en per
fekt formand i SSF. 
Tonny stopper som ungdomsleder 

i dag og bestyrelsen har besluttet at 

Hæderstegn 

Tonny, som han 

i 2006 blev teg

net i Amager 

Bladet 
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tildele Tonny Sundby Sejlforenings 
hæderstegn for en uvurderlig ind
sats i årene. (3-foldigt Leve!) 

Æresmedlem af SSF: 
Ib begrundede 
følgende ud
mærkelse: 
687 Jørgen 
Rindal har 
som kasserer 
passet den vig-

Jørgen ønskes tillykke af tigste tillids-
formanien pæt . forenin_ 

gen i 14 år, og det har han gjort fan
tastisk godt og med sikker hånd. 
Jeg og tidligere formænd har trygt 
overladt foreningens pengesager til 
Jørgen, ingen revisionspåtegninger, 
altid tjek på bilag og han har passet 
ind- og udbetalinger hver torsdag i 
alle årene. 
Jørgen stopper som kasserer i dag, 
og vi kan faktisk ikke undvære ham, 
men Jørgen ønsker at nyde sit otium 
hernede uden pligter og ansvar for 
foreningens økonomi og det er al 
respekt værd. 
Jeg vil på bestyrelsens og alle med
lemmers vegne takke Jørgen for de 
mange års veludførte og værdifulde 
arbejde, og på den samlede bestyrel
ses vegne vil jeg opfordre general
forsamlingen til at udnævne Jørgen 
til æresmedlem i Sundby Sejlfor
ening. 
Vedtaget enstemmigt med et 3-
foldigt Leve! 

Punkt 3. Budget: 
Sejlforeningens budget for 2009 er 
trykt i Bladets nr. 11 November, og 
udleveret ved ankomst. 
Kasserer 687 Jørgen Rindal redegjor
de kort for indholdet, herunder, at 
de til senere behandling foreslåede 
reguleringer, indgår i opstillingen. 
På udgiftssiden er der sket justering 
vedr. havn og plads, idet der for
ventes igangsat arbejde på molerne, 
og det har netop været baggrunden 
for den foreslåede justering af 
pladslejer. Til anskaffelse af ny sko-
lebåd er afsat beløb. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget 
ved håndsoprækning. 

Punkt 4. Valg: 
I tur og orden efter dagsordenen 
skete følgende nyvalg: 
til formand: 
803 Tonny Pedersen 
kapsejladschef: 
187 Marc Wain Pedersen 
ungdoms- og jolleleder: 
1041 Martin Bry denfelt 
havneudvalg: 
916 Flemming von Wowern og 
700 Svend Erik Sokkelund 
til formand for klubhus: (1027) 
Fritz Meiniche 
festudvalg: 
675 Vagn Preisler, 
suppleant: 
683 Arne Olsen 
idet (932) Bjarne A. Larsen genind
træder som tidligere valgt supple
ant 
som kasserer-suppleant genvalgtes 
(473) Lillian Green Jensen 

Til posten som ny kasserer stillede 
efter lidt forhandling 2 kandidater 
sig til rådighed, idet der efter opfor
dring fra 341 Tom Benda, blev lovet 
assistance til at medvirke til at holde 
torsdags-åbent fra 473 Lillian Green 
Jensen. 
Kandidaterne er: 911 Ib Petersen 
(Lykke's far) og 235 Kirsten Frankel. 
Begge redegjorde for deres bag
grund, hvorefter man gik til skriftlig 
afstemning. 
Resultat af afstemning: for Ib: 116, 
for Kirsten 27, blank: 1, ugyldig: 1. 
I alt: 145 stemmer. 
(911) Ib Petersen er hermed valgt. 

Punkt 5. Lovændringsforslag. 
Forslag 1: 
Vedr. § 16, årlig opkrævning af 
kontingent: 
Inden behandling af forslaget nåede 
42 Ib Petersen som afgående for
mand at trække det, da det havde 
vist sig, at det havde indflydelse på 
en række andre §'er. Det blev bekla
get. Men under behandling af for
slag 2, der refereres herunder, var 
flere fremkommet med bemærknin
ger, hvor man fandt det ærgerligt, at 
forslaget ikke nød fremme. 
635Claus Rønnow udtrykte som den 
første, at det ville være en fordel 
med et årligt opkrævet kontingent, 

både for det enkelte medlem, men 
også for bestræbelsen på at forenkle 
arbejdet for den ny kasserer. 
687 Jørgen Rindal støttede ideen 
med én årlig opkrævning, og bekla
gede, at der ikke i formuleringen 
var blevet taget højde for konse
kvenserne. 
929 Per Østergaard havde kigget i 
Vedtægterne uden at finde eksem
pler på affødte rettelser. Fandt, at 
man på en generalforsamling, hvis 
der var enighed om det, kunne be
handle et tidligere fremsat forslag -
selv om det var trukket tilbage -
hvis det ønskedes. Anbefalede der
for at forslaget alligevel kom til af
stemning, med den tilføjelse, at be
styrelsen bemyndigedes til at foreta
ge de nødvendige konsekvensrettel
ser. 
248 Nicolai Mau, havde forslaget 
indeholdt de nødvendige rettelser, 
havde vi jo stemt om det. 
Dirigenten bekræftede.at forslaget 
kunne tages op igen, fordi der ikke 
var medlemmer, der havde forladt 
Gf. Forsamlingen blev derfor fore
spurgt, om der ville være modstand 
imod en genoptagelse, med tilføjel
sen: Lovene konsekvensrettes efterføl
gende, såfremt forslaget vedtages. 
Det var der ikke. Men enkelte havde 
spørgsmål til, hvorledes det admini
strativt ville foregå. 
687 Jørgen Rindal ønskede at uddy
be, hvorfor han af rent praktiske 
grunde havde anbefalet, at det blev 
trukket. Nye medlemmer har fået 
udleveret Love og reglementer, og 
kunne nu være usikre på, hvad der 
var gældende. Tvivlede på, om SSF 
kunne nå at etablere en aftale med 
PBS Betalingsservice. 
1050 sekretær Thomas Jensen kunne 
dog oplyse, at det kunne gøres nemt 
for medlemmerne, idet de ville få 
mulighed for tilmelding til PBS via 
SSF's hjemmeside. Havde netop i år 
etableret tilsvarende løsning i sin 
haveforening. 
403 Finn Mortensen ønskede oplyst, 
om forslaget ville koste noget for 
årets sidste 2 måneder og mere ge
nerelt, hvorledes man håndterede 
tilmeldinger sidst på året. 
921 Per Østergaard mente ikke, der 
ville blive praktiske problemer, og 
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påpegede, at der ikke i forslaget lå 
nogen pligt til tilmelding til PBS 
Betalingsservice. Mindede herud
over om, at der allerede i dag gæl
der visse Tillæg til Lovene (feks. 
Rygelov). 
179 Jens Green Jensen gjorde gæl
dende, at forslaget måtte indebære 
en ikrafttræden pr. 01.01.2009, og i 
øvrigt, at der var behov for hurtigt 
at trykke nye Love, når de var ble
vet rettet til. 
276 Ole Juul ønskede klart svar, er 
man pligtig at tilmelde sig PBS Beta
lingsservice. Svar: NEJ! 
473 Lillian Green Jensen besvarede 
spm. fra 403 således, er man med
lem i 2 måneder af året, betaler man 
for 2 måneder! 
Lovændringsforslaget under Pkt. 5 
blev herefter sat til skriftlig afstem
ning. 
Resultat af afstemning: Ja: 127, Nej: 
16, Blanke: 0 og Ugyldige: 0, i alt 
143 stemmer. 
Forslaget er hermed vedtaget med 
den anførte tilføjelse, at - Lovene kon-
sekvensrettes efterfølgende. 
Generalforsamlingen fortsatte heref
ter med behandling af Pkt. 6, For
slag 3. 
(men her refereres først behandlin
gen af Forslag 2) 

Punkt 6. Andre forslag. 
Forslag 2: 
Forhøjelse af en række takster, som 
ét samlet forslag blev takster for 
pladsleje, vinterpladsleje, skurleje, 
slæbejoller og haveleje foreslået ju
steret. 
230 Mogens Møller-Iversen ønske
de, tiderne taget i betragtning, at 
fastholde nuværende takster, idet 
det efter hans slag på tasken ville 
indebære en årlig ekstraudgift på 2-
300 kr. pr. medlem. Tog herudover 
forbehold for udgiften til den ny
bygning, der også er fremsat forslag 
om. 
42 Ib Petersen anbefalede forslaget, 
med henvisning til dels kommende 
reparation af molerne, dels takster i 
andre sammenlignelige havne f.eks. 
Lynetten. 
179 Jens Green Jensen støttede for
slaget:,ingen går fallit med de anfør
te beløb, og foreningens økonomi 

gør en justering nødvendig. 
230 MM-I advarede imod brug af 
den benyttede sammenligningsfæl-
de, SSF er en uafhængig størrelse, 
der fastlægger sine egne ramme. 
Erkendte dog behovet mht. moler
ne. Glædede sig her over kontakten 
til havnebygmesteren i Københavns 
havn, for hjælp. Fandt dog, at det 
før var set, at der var fundet rum i 
budgettet, når en større udgift skul
le afholdes. Ønskede fortsat at anbe
fale uændrede takster. 
635 Claus Rønnow støttede Jens 
Green's synspunkt og bemærkede i 
tillæg hertil, hvor meget vi havde at 
takke for mht. det store frivillige 
arbejde, der blev lagt i vedligehol
delse af havn og plads - ganske gra
tis og i en god ånd. Kunne derfor 
anbefale forslaget. 
687 Jørgen Rindal påpegede, at det 
netop vedtagne budget var udarbej
det med forhøjelserne som en vigtig 
forudsætning. Påpegede endvidere 
nødvendigheden af, at regnskabet 
over en periode ikke resulterede i 
tilbagebetaling af moms. 
Da der kun afregnes moms for hav
neaktiviteter, skal det derfor sikres, 
at der for disse er balance mellem 
indtægter og udgifter. Det er en vig
tig pointe i takstændringerne. 
342 Mogens Petersen ønskede at 
påpege, at SSF's havn var den billig
ste i Øresunds-regionen, og kunne 
derfor anbefale forslaget. Forslaget 
blev herefter sat til afstemning. 
Resultat af afstemningen: Ja: 127, 
Nej: 15, Blanke: 3 og Ugyldige: 0. I 
alt 145 stemmer. 
Forslaget er hermed vedtaget. 

Forslag 3: 
Sejlerskole- og kapsejladsbygning 
Dirigenten påpegede indlednings
vis, at forslaget desværre var uklart 
formuleret, således som det var 
trykt i Bladets nr. 10 fra oktober. 
Forslaget fik nærmest karakter af en 
blanco-check - uden motivering, 
idet dobbeltstreger adskilte det fra 
den medfølgende beskrivelse + teg
ning. 
I netop udkomne nr. 11 for novem
ber var fejlen rettet, men da bladet 
kun lige netop er udkommet, vil der 
være medlemmer, der ikke har set 

den korrekte annoncering. Foreslog 
derfor, at forslaget blev trukket, og 
behandlingen indskrænket til at ud
gøre en tilkendegivelse fra medlem
merne. 
230 Mogens Møller-Iversen indledte 
drøftelsen heraf med at kommentere 
selve ideen om at bygge nyt. Kunne 
principielt støtte, men foreslog en 
etapeløsning med omklædningsrum 
uden køkkenkrog i 1. etape, og ud
skyde resten til senere stillingtagen. 
Fandt det vigtigt, at også sejlersko
lens deltagere benyttede restauran
ten. Sammenhængen med den 10-
årige lejekontrakt er vigtig, derfor 
bør der igangsættes, så snart den 
foreligger. Tilbød sig som tovholder 
på projektet, men tvivlede på at 
overslaget på 500.000 kunne holde. 
Inden yderligere debat ønskede di
rigenten at præcisere, at drøftelsen 
lige nu drejede sig om hvorvidt for
slaget skulle realitetsbehandles på 
det meget løse grundlag, der forelig
ger, eller lade det blive en tilkende
givelse under Evt., som medlem
mernes ønske. Ændringsforslag er 
derfor ikke lige sagen her og nu. 
179 Jens Green Jensen tog tråden op, 
gav forslaget sin sympati, men an
befalede at lade bestyrelsen arbejde 
videre med forslaget baseret på de 
fremkomne tilkendegivelser, så der 
på forårsgeneralforsamlingen kunne 
ligge et fuldt færdigt projektforslag. 
Der er behov for mere viden inden 
endelig stillingtagen. 
342 Mogens Petersen fandt ideen 
bag forslaget god, men anbefalede, 
at udsætte behandlingen til foråret, 
hvor der forhåbentlig forelå en 10-
årig lejekontrakt. 
42 Ib Petersen mente som afgående 
formand ikke forslaget kunne ud
sættes til foråret, da ansøgning om 
støtte fra Lokale- & Anlægsfonden 
forudsætter en 10-årig lejekontrakt. 
Anbefalede derfor en princip
beslutning for/imod, så der kunne 
udformes en ansøgning her og nu. 
Afhængig af udfaldet heraf kunne 
man så færdiggøre projektet. Var 
ikke enig med dirigenten om, at det 
dermed hørte til under Evt. Støttede 
synspunktet om at bruge restauran
ten mest muligt, kunne man herud
over flytte badefaciliteterne til et 

12 



andet sted, kunne der nok spares kr. 
100.000. 
700 Svend Erik Sokkelund kunne 
støtte Jens Green's anbefaling om 
udsættelse, og mente i øvrigt, at in
struktørgruppen havde brug for 
mere tid til at drøfte dets funktion 
og det egentlige behov. 
Nødvendigt at udvise forsigtighed 
mht. økonomien i projektet. 
929 Per Østergaard anbefalede for
samlingen at forenkle sagen og be
myndige bestyrelsen til at ansøge 
Lokale- & Anlægsfonden. Anså ikke 
beløbet 500.000 for tilstrækkeligt til 
et projekt af denne karakter, men 
det kunne jo så fremgå af fremlæg
ningen til foråret. Ønskede endvide
re, at der til en kommende behand
ling blev udarbejdet en oversigt 
over alle de bygninger foreningen 
råder over. 
42 Ib Petersen oplyste, at der allere
de var indsendt ansøgning til Loka-
le- & Anlægsfonden, men at mere 
detaljerede oplysninger skulle efter
sendes. 
Anså et økonomisk tilskud på op til 
kr 150.000 for mulig. Udbad sig til
slutning til at bestyrelsen fortsætter 
ansøgningsproceduren, da der skal 
ansøges i år. 
Dirigenten ønskede herefter forsam
lingens tilslutning til at undlade at 
stemme om forslaget. 
230 Mogens Møller-Iversen ønskede 
oplyst, om der var knyttet en tids
frist til en bevilling fra fonden. 
Svar: Jo! -1 år. 
652 Helle Jønch kunne efter 2 år på 
sejlerskolen oplyse, at ingen af ele
verne havde haft brug for bad, hver
ken før eller efter omklædning, og 
da der p.t. ikke foregår kapsejlads 
kunne hun ikke se, der var behov 
for badefaciliteter, idet ungdom jo 
benytter DMU. 
796 Hans Guldager fandt behandlin
gen af punktet lidt rodet og fremsat
te derfor følgende ændringsforslag: 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlin
gens tilladelse til at arbejde videre med 
planerne om en ny bygning til sejlersko
le/kapsejlads - til endelig fremlæggelse 
på forårets generalforsamling. 
På denne måde bliver der tid til at 
samle trådene op, og få vurdere be
hovet. 

Som det mest vidtgående forslag 
satte dirigenten det af Hans fremsat
te ændringsforslag til afstemning 
ved håndsoprækning. Det blev en
stemmigt vedtaget. 

Punkt 7. Eventuelt: 
Dirigenten efterlyste kommentarer 
til netop behandlede plan om ny 
bygning. 
1092 William Thomassen oplyste, at 
der var overvejelser i gang omkring 
sejlerskolens fremtid, og varslede 
flere forslag til foråret. Men det er 
vigtigt, at elever og instruktører for
inden får tid til at gennemtænke 
mulighederne. Ønskede derfor 2-3 
møder afholdt for en afklaring. 
121 Frank Olesen fandt det væsent
ligt, at også kapsejlerne kom til or
de, og gjorde behovet op. Med en ny 
kapsejladschef er der håb om, at SSF 
igen får gang i kapsejladsen. 
779 Scarlet Daniel efterlyste først et 
bosted til musene, og rejste så 
spørgsmålet om ældre medlemmers 
ønske om fortsat at råde over et 
skur. Kunne der ikke blive plads til 
yderligere små skure, så man ikke 
mister det, når man ikke længere 
har båd. Udtrykte undren over at 
Svanemøllehavnen ikke var med i 
Frihavnsordningen. Fandt det uri
meligt, at en SSF'er skal betale over 
100 kr. for at ligge hos dem. 
Svar om skure: i §7, 5. afsnit står: 
Et A-aktivt medlem, som er pensionist, 
kan dog ansøge bestyrelsen om tilladel
se til at fortsætte som ejer. 
119 Michael Ronild efterlyste hand
ling mht. veje og især P-pladsen. 
Den er i en forfærdelig tilstand, i 
regnvejr er her slet ikke til at kom
me. 
Svar: P-pladsen er desværre blevet 
stampet så hårdt, at vandet ikke for
svinder. Men det koster 700.000 at 
dræne og kloakere, og det er for 
dyrt. 
En bedring forsøges nu med udlæg
ning af knust beton. 
784 Søren Steffensen havde en op
fordring til Havneudvalget, kunne 
man ikke bruge vinteren, og udar
bejde en plan, der udnytter pladser
ne i vandet bedre. Der er f.eks. man
ge både, der ikke benyttes. Skal de 
fortsat ligge i vandet. I det hele ta

get forsøge at skaffe ekstra pladser 
gennem oprydning, ekstra mole osv. 
osv. 
1113 Jonnie Ronild anbefalede, at 
fristen for indbetaling af kontingent 
blev ændret fra 1. marts til 31. 
marts, da mange har ondt i økono
mien i årets første måneder. 
Årlig indbetaling gør det ikke lette
re. 
686 Hanne Rosa Nielsen opfordrede 
bestyrelsen til at sikre en bedre ren-
holdelsesstandard for toiletterne. 
Her er snusket og grimt. 
Havde på sommertur kunnet sam
menligne med forholdene andre 
steder. 
Svar: Tonny fandt ikke at renholdel
sen var så kritisabel som anført, 
men udtrykte snarere et behov for 
en vurdering af, om forholdene er 
tidssvarene. 
I forbindelse med etablering af fjern
varme ville der måske åbne sig mu
lighed for en ændring af størrelse/ 
placering i klubhuset. 
550 Lewis Zachariassen støttede 
William i bestræbelserne på at ind
drage brugerne inden nybygning. 
Mindede om fadæsen med Fritids
huset, det må ikke ske igen. Anbefa
lede, at der blev udarbejdet en Lo
kalplan, så også placeringen blev 
fornuftig. Efterlyste langt bedre in
formation om projektet, hvor skal 
det ligge, hvor stort er det. 
Mål mangler på tegningerne. 
Kunne i øvrigt tilføje, at i forbindel
se med indpasning af ny stiforbin
delse ved nordre hegn, er der duk
ket en mulighed op for at tilgodese 
ønsket om bedre forhold til om
klædning i en eksisterende bygning 
uden for hegnet. 
Mht. at inddrage brugerne erklære
de Tonny sig helt enig. Det skete 
senest med god succes da Henrik 
Gravesen, på vegne af ungdomssej-
lerne, deltog da DMU bygget. 
420 Leif Henriksen ønskede at ud
trykke sin tak til den afgående for
mand, selv om jeg ikke altid har 
været enig med dig, skylder vi dig 
tak for din indsats. 
473 Lillian Green Jensen vendte til
bage til sagen om betalingsfrist, ville 
fremkomme med forslag vedrøren
de Ungdomsafdelingen, for havde 



en familie f.eks. 3 børn, var det vig
tigt, at der blev taget hensyn - ellers 
risikerede vi, at det var her, der blev 
sparet først. 
1092 William Thomassen knyttede 
en række bemærkninger til det for
hold, at offentligheden nu gør krav 
på større adgang til pladsen. 
Hvordan integrerer vi offentlighe
den, så alle bliver glade. Advarede 
imod en tankegang om at, det går 
nok over - for det gør det ikke. 
Foreslog 1) 
at udlægge et indhegnet område til 
projektbåde, hvor værktøj og udstyr 
ikke var til fare for andre, 
og 2) 
udpege et hjørne til grimme båd
vrag, og plante vilde roser omkring 
dem, da det juridisk er nærmest 
umuligt for SSF at slippe af med. 
Det er vigtigt at projektmagerne 
ikke kriminaliseres, men opmuntres. 
179 Jens Green Jensen ønskede også 
at sige tak til den afgående formand. 
Det er god skik, at når man går af, 
så har man fundet sin afløser. Da jeg 

gik af, var det dig Ib, der tog over. 
Det vil jeg gerne sige dig tak for. At 
helbredet nu sætter en stopper, er 
det værst tænkelige, især fordi der 
jo er flere projektbolde i luften. Tak 
for en flot indsats. Lad os give Ib et 
3-foldigt leve! 
803 Tonny tog tråden op efter Willi
am's ideer, men ville med en ny 
bestyrelse i ryggen foretrække at 
stramme op på de aftaler, der tidli
gere var indgået om projektbåde. 
Frarådede en kirkegård, ville ikke 
særbehandle en gruppe af medlem
mer. 

På bestyrelsens vegne udtrykte Ton
ny herefter en meget stor tak til Ib 
for 4 år på formandsposten. Det har 
været et kæmpearbejde, for der er 
sket en masse ting i din tid. Du har 
præsteret med hjertet nu og i tidli
gere bestyrelser, og altid haft en klar 
mening om tingene. Vi kan glæde os 
over at Ib vil indgå i et lille lovud
valg, som opfølgning på forløbet i 
dag, men vi håber, du nu også får 

tid og kræfter til din båd, så du kan 
komme lidt ud at sejle igen. 
Efter endnu et 3-foldigt leve fik Ib 
selv ordet, dels for at takke for de 
pæne ord, men også for at takke de 
bestyrelsesmedlemmer, der nu ud
træder. 

Herefter kunne dirigenten afslutte 
forhandlingerne, og ny formand 
Tonny takke for valget og for god ro 
og orden. 
Det er en betydelig åreladning, der 
er sket ved valg af den ny bestyrel
se, men heldigvis har vi 3 tidligere 
formænd og 1 næstformand, Hans 
Guldager, Jens Green Jensen, Ib Pe
tersen og Erling Jørgensen i vor 
midte, og dem kommer vi til at 
trække på også fremover. 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 
12:30. 

Søren Bødtker J. Thomas Jensen 
dirigent referent 
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Set i bakspejlet 
Ved et tilfælde er jeg nylig stødt på 
et luftfoto af SSF's havn taget ca. 
1935, dvs før søndre bassin blev 
anlagt. Billedet viser også den nære 
tilknytning, der altid har været til 
søbadeanstalten Helgoland, med 
foreningen 'Det kolde Gys', der fej
rer deres 80 års jubilæum i 2009. 
Helgoland lå først i Svanemøllebug
ten (1911), men da en kloakledning 
blev anlagt her, flyttede den allere
de i 1913 til Amagers østkyst, dvs 10 
år før SSF blev stiftet. 
Havnen er kun få år gammel, idet 
den, som den her ser ud, først er 
taget i brug i 1932. 
Billedet viser et langt smalt bassin 
med plads til ca. 200 både, mellem 2 
moler (spunsvægge), med en meget 
beskeden bredde. 
Mod nord er opfyldningen endnu 
ikke tilendebragt, og mod syd er der 
endnu vand helt ind til kysten. Det 
fik mig til at gå lidt på opdagelse i 
mit bibliotek, med følgende resultat: 
I havnens nærhed fulgte den oprin
delige kystlinie Amagerbanens tracé 
over en længde på ca. 450 m nord 
for Lergravsvej og forløb herfra ud 
til nuværende Amager Strandvej for 
enden af Øresundsvej, og fulgte så 
Strandvejen ned til Kastrup Fortet. 
Men dengang var Strandvejen kun 
et hjulspor mellem krudttårnsmaga-
sinerne. 
Efter at Sundbyerne i 1901 - 02 var 
blevet indlemmet i Københavns 
kommune skete omfattende opfyld
ninger inden for bygrænsen. Der 
var store interesser knyttet til op
fyldning af tidligere søterritorier 
(der tilhører staten), idet der med 
tilladelse til opfyldning samtidig 
erhverves ejendomsret til arealet, 
når den er foretaget. 
Prøvestensfortet blev nedlagt som 
militært etablissement i 1922, og i 
tilknytning hertil blev den nordlig
ste del af hjulsporet Krudttårnsvej 
(blev senere til Amager Strandvej) 
fra Øresundsvej til Kløvermarksvej 
åbnet for civil trafik. Militæret hav
de siddet på det meste af området, 
men nogle år før var vejen blevet 

John M. Eriksen og Susanne Boiesen Petersen 

Opfyldningen vokser ud i Øresund ved Amager Strand. I forgrunden ses badeanstalten 
Helgoland. Foto 1930'rne Det kgl. Bibliotek. 

åbnet fra Øresundsvej til Kastrup
fortet. Nu var der skabt adgang til 
den afvandingskanal, for enden af 
Lergravsvej, der løb ud i Øresund. 
Det blev starten til SSF. 

Ved kongelig bevilling af 18. juni 
1928 blev der givet Københavns 
kommune tilladelse til opfyldning 
af et 300 m bredt vandareal mellem 
Prags Boulevard og Lergravsvej. På 
billedet kan man se, at opfyldnin
gen er i gang. 
27. oktober 1932 blev tilladelsen 
udvidet til at omfatte strækningen 
mellem Lergravsvej og Tårnby 
kommune. 
Nord for havnen skete opfyldnin
gen med dagrenovation fra byen, 
men syd for havnen ved indskyl-
ning af sand. 
Arealet lige syd for havnen 
(nuværende haver) til Øresundsvejs 
forlængelse blev først fyldt op ved 
tilladelse af 8. juli 1938 - i forbindel
se med anlæg af søndre bassin. 

I jubilæumsbogen er anlæg af både 
de første havneanlæg, og af søndre 
bassin nærmere beskrevet. 
Sidstnævnte blev indviet under sto
re festligheder 8. maj 1938, dvs. for 
præcis 70 år siden! 
Sekretæren 

BYOMRAADETS VÆKST 

Østkysten uf Amager. 

1 : 40 000. 

Der er meddelt Tilladelse til Opfyld

ninger lil private (Burmeister Or Wain), 

lit Københavns Havn og til Københavns 
Kommune. De. forskellige Opfyldnings-

tilladelser er markeret ved afvigende Sig

naturer, og Datoen for Opfyldnings-

tilladelsen er anført. 
Ved Overenskomst mellem Kobenhavns 

Kommune og Havnevæsenet danner den 

med Prikker angivne Kurve Grænsen 

mellem Havnens og Byens Interesse-

omraader. 
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tilhører nu Sundby Sejlforening 

Danmarksmesterskabet i Nordisk 
Folkebåd blev for nogle år siden 
kåret af Bådmagasinets læsere kåret 
til "Danmarks største klasse og den 
sværeste at vinde DM i". 

Det var derfor med betydelig stolt
hed og glæde og efter mange mange 
års hård kamp, at Team Nortec/ 
Tibbe Tit med Jan Knudsen, Michael 
Empacher og Brian Frisendahl den 
11. juli 2008 i Assens Sejlklub kunne 
modtage guldmedaljer samt DM-
trøjen med de sidste 35 års vindere 
påsyet samt DM vandrepokalen 
(Danmarks største klasse har også 
Danmarks største DM-pokal kaldet 
"Folke-Pøsen"). 

DM i 2008 var på mange måder det 
hårdeste DM i mange år i klassen. 
Det varede fra tirsdag til lørdag i 
uge 28. Der var 43 både med. Der 
blev som noget nyt sejlet 8 sejladser 
mod normalt 6 og kun en fratræk
ker. Sejladserne foregik i Lillebælt 
med vind fra sydlige retninger. Der 
var alle vindstyrker fra 0-3 m/s den 
første dag, til 0-10 m/s de næste 
dage og med en afsluttende sejlads i 
op til 22 m/s og tårnhøje bølger! 
Der var hele tiden bølger svarende 
til dem i Kiel. Og prøv lige at sejle i 
ingen vind men høje bølger i en Fol
kebåd - det gør meget "ondt" på de 
fleste og særligt på nervesystemet... 
Vinden svingede meget i styrke i 
sejladserne - hver gang der kom en 
sort sky ændrede sejladsen og de 
indbyrdes placeringer sig. 

Når man skal vinde DM skal man 
være dygtige og fair sejlere, og man 
skal også være heldig i de rigtige 
situationer. Det var vi i Assens i år. I 
Folkebådsklassen er der rigtig man
ge og meget dygtige sejlere, og vi 
hører generelt til i top 10 i klassen -
hvis man må være lidt ubeskeden! 

Alle kapsejladser i klassen gennem 
en hel sæson og til et DM er eks
tremt tætte, og der skal kæmpes for 
hver en meter på banen. En forkert 
håndtering af et vindspring og vind
styrkeændring koster meter, som 
man ikke lige får igen senere i sej
ladsen. Man skal være på hele tiden 
og konstant forholde sig til nye situ
ationer. Det er udfordringen i Dan
marks største klasse, hvor næsten 
alle både sejler lige stærkt i al slags 
vejr. 

Omvendt må man også sige, at når 
man som vi er vokset op igennem 
Sundby Sejlforenings juniorklub, og 
har sejlet kapsejlads i mange for
skellige både og mange forskellige 
steder og med mange forskellige 
mandskaber og konkurrenter, så 
skal man også kunne klare sig i Fol
kebådsklassen. Det kræver bare 
mange års vedholdende træning og 
deltagelse i konkurrencer land og 
rige rundt med båden på trailer. Det 
skal man være parat til at yde og 
ofre. Der er ingen gode sejlere - og 
heller ikke de store kapsejladsstjer
ner i Danmark, der nogensinde har 
kunnet sætte sig ned i den 2 tons 
tunge og underriggede Folkebåd, og 
vundet nogen mesterskaber. 

Vi har adskillige gange før været 
med i finalen om guldmedaljerne 
før sidste sejlads, men det er kun 
blevet ved "lige ved og næsten". Vi 
har vundet mange stævner eller 
sluttet i toppen ved lokale stævner, 
mesterskaber og Guldpokalen. Men 
det er nu smukkest og dejligst at 
vinde et DM. 

I år førte vi fra første dag og alle 
sejladsdage for til slut at stå øverst 
på skamlen. På førstedagen lagde vi 
ud med en 2. og en 4. plads. Det 
kan simpelthen ikke være en bedre 

start - og i særdeleshed når vi nor
malt starter med at lave vores fra
trækker! 2. pladsen var en rigtig 
heldig sejlads for os. Vi er på 10. 
pladsen det meste af sejladsen i me
get meget let vind og lidt høje bøl
ger. På sidste lænser får vi øje på ny 
vind fra syd mod en ellers mere 
vestlig retning. Vi beslutter os der
for for på lænseren, at vi med det 
samme skal vende rundt om bund
mærket og søge modsat feltet ud at 
møde vinden først. Det var en god 
plan, men vi nåede aldrig at gen
nemføre den! I det øjeblik vi runder 
bundmærket kommer vinden til os 
fra syd, og vi får et løft sammen 
med båden foran os. Det løft fører 
os forbi feltet i læ og helt op mod 
dommerbåden - hvor vi altså kom
mer i mål på en fornem 2. plads. Det 
kan simpelthen ikke være meget 
bedre. Næste sejlads giver en sikker 
4. plads, som vi har holdt det meste 
af sejladsen og er tilfredse med 
uden at satse unødigt. 

På sejladsdag 2 starter vi ud med en 
5. plads. Igen ok i serien uden at 
være pralende. Vinden blæser mere 
og mere op, og 2. sejlads er en blæ-
sevejs sejlads med store bølger. Som 
på førstedagen er vi ikke helt med 
og er på 10. pladsen det meste af 
sejladsen, og særligt på 2. opkryds 
er vi alt for meget på bagbord fløj og 
kan ikke komme med ind over. Vi 
ser til gengæld en god sejlerkamme
rat fra Jægerspris klare sig rigtig 
godt frem i feltet ved at holde sig til 
styrbord fløj. Det er der vist ingen 
andre, der rigtig har bemærket. For 
da vi går ud på sidste opkryds sejler 
alle de førende både ud på bagbord 
fløj og holder godt fast i hinanden -
et smukt syn! Særligt når man som 
vi fortsætter tålmodigt ud på styr
bord fløj. Mens bådene omkring os 
vender ind over for tage gevinsten 
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anglisten i Nordisk 

hjem, fortsætter vi i en lille rummer 
indtil den skralder og skralder mere 
- og vender så. Alle bådene i toppen 
er nu i vores læ, som vi kører i fort
sat rummende og stigende vindstyr
ke. I praksis ender det med, at kun 
en af de ellers førende både (Søren 
Kæstel), når ud foran os, og vi kom

mer derfor i mål på en 2. plads og 
kan sejle ind i havne med en meget 
fin føring efter de to første sejlads
dage - men der er jo lang vej hjem 
endnu. 

3. sejlads er rigtig god for os uden at 
det helt er vores egen skyld. Vi sej

ler i mellemluft og har rigtig god 
boatspeed i hele sejladsen. Der er 
kun én båd (Wulff fra Kastrup/ 
Jægerspris), der kan holde os i mål. 
Sikker 2. plads men alle konkurren
ter lige i nærheden. Da vi kommer 
ned til starten af næste sejlads ser vi 
så den hvide tavle med tyvstartende 
både fra sejladsen. Det viser sig så, 
at nr. 1 og 4 i sejladsen sammen med 
en del andre er taget for tyvstart. 
Vores nærmeste og meget stærke 
konkurrenter fra Jægerspris og Kol
ding får derfor en ærgerlig tyvstart 
at skulle trækkes med i den samlede 
pointstilling, og vi får 1. pladsen i 
sejladsen. Supergod serie efter 5 
sejladser - ved et normalt DM med 
6 sejladser ville vi ikke behøve at 
skulle sejle næste dag. Men vi skal 
ud at sejle 6. sejlads og det i meget 
lidt vind. 

Her oplever vi for første gang mod
gang. Starter fint, slår ud på den 
rigtige fløj for at møde skyen rigtig, 
vender som vi skal i skyen - men 
kommer aldrig med da bådene om
kring os (alle de hårdeste konkur
renter) sejler. De tager rigtig meget 
afstand til os og vi runder meget 
langt nede i feltet. Kun ved meget 
hård kamp og indædt modstand 
formår vi at sejle en samlet 16. plads 
hjem i sejladsen. Det er ok i serien -
men kunne da have været bedre 
med en top-8 i stedet. 

På sidstedagen kan vi afgøre det 
selv. I dagens første sejlads går det 
dog ikke som godt som håbet. Vi 
ender som nummer 14 - men hvis 
man ser positivt på det, så kan num
mer 3 i mesterskabet ikke længere 
true os. Det er kun brødrene Jørgen
sen og Kristian Hansen fra Kolding, 
der kan slå os. Men de har altså også 
vundet 4 gange før og sejler utrolig 
godt og altid stærkt. Så gode råd er 
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dyre. Vi vælger den hårde version 
og beslutter os for at ville kæmpe 
med dem face to face lige fra klar
signalet går 5 minutter før start. Det 
bliver en meget brav startkamp, der 
ender med, at de kommer til at star
te i læen af en båd, mens vi starter 
til luv af denne. De vender rundt og 
går bag hele feltet, og lidt senere 
følger vi med ude til luv af dem. Et 
par gange på opkrydset "slår vi på 
hovedet" af dem, så de må slå væk 
og langsomt men sikkert får vi øget 
afstanden til dem. Vi runder top
mærket i top 5, men de er desværre 
ikke langt efter. På lænseren bom
mer de væk fra os - men vi vælger 
at fastholde den mere direkte vej til 
bunden - og det viser sig igen at 
være det hurtigste. Herefter ser vi 
dem ikke rigtig mere i sejladsen 
men holder dem i sikker afstand 
nede i læen. Til gengæld kommer så 
nu den næste udfordring: Vinden 
øger og øger og nærmer sig efter
hånden op til 22 m/s. Bølgerne er 
ekstremt høje. Båden kører op ad 
bølgerne og flere gange er det næ
sten kun roret, der er tilbage i van
det. Adskillige gange lander båden 
med et brag i vandet, alt ryster og 
sejlene står og blafrer - kun fokken 
trækker. Men båden holder som den 
skal, vinden drejer i vores favør, og 
vi sejler fra flere af bådene omkring 
os - og slutter som nr. 4. Vi er Dan
marksmestre og slår Kolding-båden 
med 7 point efter et meget langt og 
hårdt mesterskab. 

På land overrækkes vi DM-trøjen af 

sidste års vinder (Brd. Jørgensen) og 
kastes i vandet. Om aftenen er der 
middag og præmieoverrækkelse og 
masser af øl. 

Kan det være bedre? 

Ja!, faktisk går det endnu bedre som 
sæsonen fortsætter. Vi deltager i 
ranglistestævnet i Skælskør og får 
en 4. plads og tager så til Århus 
Festuge med 19 deltagende både. Vi 
vinder festugesejladserne og har 
derfor også vundet Danmarks stør
ste rangliste med over 80 deltagende 
folkebåde fra hele landet. Det er 
kort sagt endt med at være en utro
lig god sæson for Team Tibbe Tit/ 
Nor tee! 

I oktober sluttede vi så sæsonen af 
med deltagelse i sæsonens sidste 
mål, der var at deltage i "Mestrenes 
mester", hvor alle Danmarksmestre
ne fra de store klasser var inviteret 
til et 2 dages matchracestævne i 
Skovshoved. Formålet er at "kåre 
den bedste af alle mestre" - og hvor
for skulle det ikke kunne blive os? 
Vi var dog noget på udebane, da vi 
dels sejlede mod mange fantastisk 
dygtige sejlere, halvprofessionelle 
sejlmagere og dels i en bådtype 
(match28), der minder meget lidt 
om en folkebåd. Men vi tog udfor
dringen op sammen med Marc fra 
klubben og Kasper fra Kastrup og 
kæmpede til sidste blodsdråbe. Det 
rakte til en acceptabel 6. plads efter 
Frank Berg, Mads Christensen, 
Theis Palm, Bo Seiko og Jan Møller, 

der bl.a. havde Bojsen-Møller med. 
Antallet af repræsenterede verdens
mesterskaber, danmarksmesterska
ber, ol-deltagelse etc. var således 
nærmest uendeligt hos de, der slut
tede foran os. Vi slog til gengæld 
Danmarksmestrene i Yngling, Ylva, 
IF og x-99. 

Vi er nu mætte og tilfredse, og kan 
trygt overvintre. 

Vi har været megaflittige og kørt 
rigtig rigtig meget rundt i år. Men vi 
har også fået rigtig meget hjælp og 
støtte. Vi vil derfor benytte lejlighe
den til at takke vores familier og 
sponsorer for en uvurderlig støtte 
gennem sæsonen: 

Nortec System A/S, Industrivaske-
maskiner 

Vejlandsbriller på Amagerbrogade 
264 (sejlbriller) 

og en meget stor tak til Direktør 
Henrik Wessel, Peugeot på Amager 
(Lindals Biler), der har gjort det mu
ligt at få transporteret båden rundt 
omkring til diverse stævner i hele 
landet. 

Med sejlerhilsener 

Team Nortec/Tibbe Tit 
Jan Knudsen, Michael Empacher og 
Brian Frisendahl 

25 - 26. oktober 2008 

Resultatliste 

Placering Bådklasse Skipper 
Point efter 

16 sejladser Finale 1 Finale 2 Finale 3 
Finale 
i alt Point i alt 

1 Drage Frank Berg 14 3 1 1 5 19 

2 BB10m Bjarne Venø Petersen 14 4 2 3 9 23 

3 L23 Theis Palm 16 2 4 2 8 24 

4 H-baad Bo Seiko 19 1 3 4 8 27 

5 Aphrodite101 Jan Møller 19 

6 Folkebåd Brian Frisendahl 28 

7 IF-båd Preben Lerche 29 

8 Yngling Martin Boidin 31 

9 Ylva Leif Pehrsson 32 

10 X-99 Søren Blume Svendsen 38 
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Ungdomsafdelingen 

Vinter sejlads. 

Teori. 
Hver mandag kl. 18-20 
indtil d. 8 december: 
Her gennemgår vi bl.a. vigeregler, kapsejladsregler og binder knob 
m.m. 

Hver søndag kl. 10-15 
indtil den 14. december: 
Ligesom om sommeren, men mest for de øvede, men alle med egen tørdragt er 
velkommen. 

Træningsdagen afsluttes med fællesspisning for 25 kr. pr person. Alle børn der har 
været ude og sejle, spiser gratis. 

Tilmelding til spisningen, senest torsdag samme uge til: 
ssf.ungdom@gmail.com / SMS: 2636 7913 (antal og navne) 

Juleafslutning 
Mandag den 15. december: 
Holdes, efter de fineste traditioner, med hvad dertil hører af pebernødder 
æbleskiver og gløgg. 
Tilmelding med navn og antal personer senest den 10. december til: 
ssf.ungdom@gmail.com 

Hver mandag kl. 18-20: 
fra den 23. februar 
Her gennemgår vi bl.a. vigeregler, kapsejladsregler og binder knob m.m. 

Lalandia tur 
20-22 marts: 

Juleferie 
16. december - 22. februar: 

Teori 



Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 27. oktober 2008 

Efter afholdt generalforsamling søn
dag d. 26. oktober'08 trådte en ny 
bestyrelse sammen. Som gæst del
tog fratrådte formand Ib Petersen, 
der kunne være spørgsmål, der øn
skedes besvaret og nyvalgte kasse
rer Ib Petersen. 
Ny formand Tonny Pedersen bød 
velkommen og bad de tilstedevæ
rende give en kort præsentation. 
Den ny bestyrelse konstituerede sig 
herefter med Flemming von Wo-
wern som næstformand. 
Bestyrelsens sammensætning vil 
fremgå af Bladets side 2. De enkeltes 
arbejdsområder blev kort gennem
gået. 
Tonny bad medlemmerne hver især 
vurdere, om der var behov for at 
ændre hidtidige procedurer og/ 
eller ønsker om udvikling. 
En bestyrelse på 11 medlemmer kan 
være tung at danse med, og møder 
trækker ofte ud, for at give alle or
det. 
Klubbens Vedtægter skal revideres, 
da der nu er et par betydende rettel
ser, herunder Rygelovens indførel
se. 
Klubbens hjemmeside ønskes ud
viklet og gjort mere aktiv. 
Sokkelund blev udpeget som besty
relsens kontaktperson til webmaster 
Martin Bregnhøj. 
Flemming og Tonny er kontaktper
soner) til forpagterne. 
Andre berørte emner refereres her
under - hvor det passer ind. 

Punkt 1. Protokol: 
Intet. 

Punkt 2. Beretning: 
Intet. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Flemming havde inden mødet ori
enteret pladsmand Kim Jensen om 
forløbet af generalforsamlingen. 

Forslaget om at udarbejde lokalpla
ner for havnens områder vil blive 
taget op af havneudvalget. 
Det vil også indsamle og gennemgå 
alt foreliggende materiale om gam
le både og vrag, med henblik på 
opfølgning på indgåede aftaler/ 
kontrakter. 
Der indhentes overslag over tilbage
værende el-arbejde (pladsen) og 
udarbejdet en samlet status for el-
projektet. 
De bøjer, der afmærker sejlrenden 
har det ikke godt. 1 er væk, 1 er sun
ket og de resterende kan næppe hol
de en sæson mere. Hvor mange der 
er behov for vil blive vurderet af 
instruktører på Sejlerskolen, og Far
vandsvæsenet kontaktes for at un
dersøge, hvilke bestemmelser der 
gælder, for den privat udlagte og 
vedligeholdte sommerafmærkning. 
Nye ankerklodser vil blive støbt i 
vinter, da ankerkrogene er tæret 
væk. 
Hængepartiet med håndtering af 
affald fra restauranten vil nu blive 
løst med assistance fra Kim Pisk. 
Havneudvalget holder næste møde 
3/11 kl. 18:30. 

Punkt 4. Klubhus: 
Renholdelse af toiletter udføres af 
eksternt selskab, men styres af for
pagter. 
Der findes opslag, der beskriver, 
hvornår det sidst er sket. Behovet 
for forbedring (størrelse, udluftning, 
maling osv.) vil blive vurderet. 
Forpagter: deltog som gæst på be
styrelsesmødet. Følgende blev drøf
tet: der ønskes etableret en online-
kalender, så det bliver nemt at få 
overblik over restaurantens arrange
menter og klubbens aktiviteter. En 
kontaktliste ønskes udarbejdet. 
Signe udtrykte ønske om at få stole
ne i Pejsestuen ombetrukket. Marc 
tager kontakt herom. 

Efter annoncering i Amagerbladet 
har en række firmaer book'et sig ind 
til julefrokost. 
Tidligere blev klubhuset lukket i 
januar måned. Det ændres nu, så 
der højst bliver tale om 1 uges luk
ning - efter nærmere aftale. Behovet 
for vedligeholdelse drøftes. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Der er lagt program for jubilæums
receptionen lørdag 1. november. 
En kølecontainer lejes for at sikre 
fornøden kapacitet. 
Gæstebogen lægges frem. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Skolebådene tages nu på land. 
Der arbejdes p.t. på et oplæg om 
Øveballen's fremtid. Den kommer 
ikke ud at sejle i 2009. Ny båd skal 
erstatte den. 
Der indkaldes til instruktør-møde 
inden jul, da der er flere emner på 
dagsordenen. 
Det gamle ungdomshus og/eller 
DMU's faciliteter kunne måske be
nyttes i stedet for at bygge nyt. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Vintertræning starter 2/11 og vinte
rens undervisning d. 3/11. Der ar
bejdes med planer om at inddrage 
flere forældre i arbejdet. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Der vil blive arbejdet på at få SSF på 
landkortet igen mht. kapsejlads. 
En hindring er utilstrækkelig kran
kapacitet til søsætning af trailerbare 
bådetyper. Ved større kølbådsstæv-
ner er det et krav. Der kræves kran
førercertifikat til kran, der kan løfte 
5 ton, men en 2-tons kran er også 
tilstrækkelig til Ynglinge, Folkebå
de, H-både m.fl. 
I Kastrup havn findes en 7Sk tons 
kran (nærmeste mulighed). Behovet 
kan ikke erstattes af en lastvogns-
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kran. Nuværende kran på proviant
kajen er ikke OK, og fundamentet 
under den ikke stærkt nok til en 
større kran. SSF er tidligere blevet 
tilbudt det nødvendige løfteudstyr 
(gratis), men det er nu passé. 
Ib Petersen påpegede at kranen er 
forsikret til løft af motorer og min
dre fartøjer, og Sokkelund at belæg
ningen omkring kranen skal tilpas
ses over et tilstrækkeligt areal, så 
trailerbådene kan flyttes med hånd
kraft. 

Punkt 9. Motorbåde, sikkerhed og 
renovation: 
Vagtordningen er kommet godt fra 
start. 

Punkt 10. Bladet: 
Poul mindede de mange nye i besty
relsen om vilkårene for Bladet: 
deadline er d. 1. i måneden for det 
nummer, der udkommer sidst på 
måneden. Derfor skal man tænke 

mindst 2 måneder frem, når arran
gementer mv. ønskes annonceret. 
Opfordrede til flere indlæg, foreslog 
en særlig Junior-side i bladet 
(aktuelt fra 'Havnerundfart'en). 
Tonny vil tænke på en Formandens 
klumme til Bladet. 
SSF's velkomstfolder skal opdate
res, derfor ønskes input hertil. 
Påpegede behovet for, at klubbens 
mange dokumenter blev mere til
gængelige. 
I dag ligger de som oftest på en pri
vat PC. Sekretæren støttede dette, 
har behov for inden længe at kunne 
aflevere og/eller overdrage en 
mængde referater, lister og skemaer 
til sin efterfølger. 
Også skolechefen har dette problem. 
Man får ikke bestyrelsens medlem
mer til at udføre det nødvendige 
arbejde på kontorets PC. Derfor lig
ger materialet på private PC'er. 
Flemming anbefalede en løsning 
med central server og netværksprin

ter. Ville arbejde videre med denne 
løsning. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Tonny udtrykte glæde over forløbet 
af dette første møde i den ny besty
relse. Gentog opfordringen til at 
tænke på den fremtidige struktur af 
bestyrelsen. Man kunne tænke sig 
en sammenlægning af udvalgspo-
ster og derigennem reducere antal
let af medlemmer og dermed gøre 
rekrutteringen lettere. Det overvejes 
at lade suppleanter deltage i mødet. 

Mødet slut kl. 21:30 
Følgende datoer bedes reserveret: 
mandagene d. 1. december'08 og 5. 
januar 2009 kl 18:30. 
Bemærk: mødet aftalt til 24. novem
ber er flyttet til 1. december! 

Tonny Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 
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Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 

— www.flemmingwulff.dk 

Fra & til medlemmer 

Her er der masser af plads til dine 
gode ideer, tips og oplevelser til 
glæde for alle læserne... 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^/)gnettens Jgådservice 
- mest udstyr for pengene og altid billigst på ^^mager 

yelefon: 1257 6106 

...vi bruger gerne flere hele sider på 
at høre om netop din gode oplevel
se eller gode fidus. 
pc 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Nye medlemmer: 

Søren Nordentoft Lauridsen 
Dirchsvej 8, 2300 S. 
Kultur og Fritidsforvaltningen -
Team Bade 
Hvidkildevej 64, 2400 V. 
Bernd-Uwe Giilting 
Pohlstr.l, 26360 Zetel - Tyskland 
Carsten Lynge 
Blegdamsvej 118, 2100 0 
Niels Lykke Nielsen 
Montagnevej 3, 2400 NV 
Lars Eyermann 
Amager Fælledvej 30, 4 th, 2300 S 
Annette Dreyer 
Paduavej 25, 2300 København S. 
Jens Christian Louv 
Blykobbevej 12,1 mf, 2770 Kastrup 
Bent Lorentzen 
Lergravsvej 52, 4 th, 2300 S. 
Jan Andre' Wybrandt 
Godthåbsvej 204, 2720 Vanløse 
Lene Brinkland 
Nordmarksvej 72, 2770 Kastrup 
Michael Rasmussen 
Overgaden oven Vande 22,1415 K 
Inger Gregersen 
Maltagade 20,1 - 2300 S 
Friedemann Seibold 
Valby Langgade 195, 2500 Valby 
Morten Børme 
Finlandsgade 26, 2 th, 2300 S. 
Torben-Lars Rosted Christensen 
Dronningensgade 48, 3 th, 1420 K. 
Per Knox Sørensen 
Rørholmsgade 1,1 th., 1352 K 
Mikael Hauschultz 
Harevænget 73, 2791 Dragør 
Alon Ohad 

Aktiviteter i SSF i 2008 

1. nov Reception SSF 85 år 
6. dec SSFs julefrokost 

14. dec Børnenes juletræsfest 

RESTAURANT 

SUNDBY SEJL  

December måned 

6. SSF's julefrokost 
13. Klub plus 30 fest 
14. Børnenes juletræsfest 

23. Sidste åbningsdag 
Restedag og risengrød 
Spis alt hvad du kan for kr. 59, 

Husk vores julebuffet alle torsdage-søndage 

God Jul og godt nytår 
På gensyn den 2. januar 2009 

Slettede medlemmer 
3 Dan Larsen 
71 Allan Christiansen 
181 Theis Rye Hansen 
273 Rasmus Balslev Jørgensen 
295 Niels Chr. Valentiner 
719 Carsten Isling Oestrich 
879 Hasse G.T. Jensen 
905 Lillian Birgitta Dyhr 
924 Morten Ærø 
955 Aslak E.B. Bergh 
960 Kurt Ervin Schmidt 
1014 Michael Jørgensen 
1503 Anton Christian Petersen 
1511 Casper H. Nielsen 
1514 Niklas Jensen 
1517 Maria Bostrøm Nielsen 

K u i  

Amagerbanken 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Returneres ved varig adresseændring ^N 

Afsender ^ PO$T 
Sundby Sejlforening ^ 

PP Amager Strandvej 15 DANMARK 

DK 2300 København S 

i kalenderen 

Julefrokost for voksne 
Lørdag den 6. december kl. 1400 

gæcer Stor julebuffet med alt hvad hjertet ' 
AAusik: "Rock off" 
Pris 160 kr. 
Billetter købes i restauranten 
senest søndag den 23. november 

Juletræ for børn 
Søndag den 14. december kl. 14 

Børnebilletter kan købes i Restauranten 
senest torsdag den 11. 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. 


