Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING

Gæstepladser

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

Indmeldelsesgebyr (indskud)

Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8 m
kr. 120,Medlemmer uden plads !4 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Aktive

1.000 kr.

Passive

..125 kr.

Juniorer

..125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

..900 kr.

Passive

..450 kr.

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

Juniorer

..400 kr.

Mini juniorer

..172 kr.

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

Reduktion i kontingent for pensionister og
ormedlemmer i henhold til foreningens love.
Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Sekretær:
Svend Erik Sokkelund.32 57 04 83
E-mail
foto@sokkelund.net

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail...flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

Pladsleje pr. m 2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )
Helårsplads

..180 kr.

Vinterplads, 1/11 - 30/4

....90 kr.

Låneplads, 1/5 - 31/10

....90 kr.

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

..360 kr.

Dobbeltskur

..720 kr.

Jolleskur, selvejet

..270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler.

.28 74 46 58

Ny plads (Pælepenge)

1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

..200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

..500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

..500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
— Ring senest kl. 20°° —
E-mail..messinavej@webspeed.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
Email....f.meiniche@webspeed.dk

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
Is i havnen, ikke ret meget, men
det er der.
Søndag den 3. januar med
der på termometeret

—
Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharff.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Formandens klumme

Velkommen 2010
Er det dig, der har lyst til at gøre en forskel og i øvrigt bevare vores kulturarv
Når jeg spørger om dette, så er der
selvfølgelig en grund, i dette tilfæl
de er der faktisk to meget vigtige.
For mig er den vigtigste selvfølgelig
ungdomsafdelingen, det skal ikke
være en hemmelighed, at jeg syntes,
det er det vigtigste i denne klub.
Der er flere grunde til dette, men for
en klub som SSF, bør og skal det
være prioritet nummer 1.
Når jeg bringer dette på banen, så
skyldes det, at der i afdelingen
mangler hjælp, her snakker vi om
kvalificerede trænere, fordi der er
forældre nok der vil hjælpe, det er
muligt at der blandt forældrene er
potentielle træneremner, eller nogen
der måtte have lyst til at blive det,
men det er så ekstremt vigtigt, at
vores ungdomsleder får hjælp, at vi
sørger for, at skabe udfordringer for
vores unge sejlere, således at de syn
tes, det er interessant at komme
hver gang.
Dette er ikke kun et problem i SSF,
men et generelt problem på lands
basis, og vi har ikke som klub, mu
lighed for med egne kontingenter at
betale vore trænere, dette ville ellers
være en måde, for at være sikre, på
at der er inspiration og nyskabelse,
eller i hvert fald trænere eller ledere
der har lyst til det.
Vi kan ikke blive ved med at håbe
på, at der dukker en ildsjæl op, og
lægger et kæmpe stykke frivilligt
ubetalt arbejde.
Hvis vi ikke sørger for vores unge
sejlere i vores klub, i kredsen eller
på landsplan, så er der ingen, til at
videreføre de stolte danske sejlertraditioner, det er ude i alle de små
klubber grundlaget for dansk sejl
sport bliver lagt,
så til dig der vil være med til at
gøre en forskel, meld dig i ung
domsafdelingen, og få nogle fanta

stiske timer til at gå.
Kulturarv:
Jeg er blevet tilsendt en artikel til
bladet, som et mangeårigt medlem
har skrevet, og vil opfordre alle til at
læse denne, det er god SSF læsning
om Øveballen.
Det er medlem nr. 552 Henning An
dersen, han skriver om vores skolebåd, og kommer med opfordringer
til at stå sammen om renoveringen
af Øveballen, som også i mine øjne
er at betragte som kulturarv i SSF.
Det er ganske rigtigt, at dette smuk
ke sejlskib, fuld af historie, er sat lidt
på hold fra bestyrelsens side, og det
er også rigtigt, at det er blandt andet
økonomien, der er medvirkende
årsag, når jeg skriver sådan, så er
det selvfølgelig fordi, at der er en
anden årsag til det også.
Vi i bestyrelsen, har aldrig haft in
tentioner om at afskaffe Øveballen,
der har været mange forslag frem
me, endda et hvor vi ville give den
til et skibsmuseum.
Men vores største problem har væ
ret, hvem der skulle tage sig af pro
jektet, med at skaffe penge, til at
gøre dette prægtige skib i stand.
Så når nu Henning melder sådan
ud, ja så kan jeg kun smile, det er
nemlig ikke sådan, at vi ikke har
spurgt om hjælp til dette, det har vi,
vi søger altid efter frivillige, til at
lave arbejde i klubben, og det behø
ver jo ikke at være bestyrelsen der
foreslår, hvilke projekter der skal
laves.
Det er ganske rigtigt, at det er os,
der er valgt til at tage beslutninger
ne, men ikke nødvendigvis komme
med ideerne.
Jeg vil opfordre endnu flere med
lemmer, til at gøre en forskel, og gå
ind i projekt øveballen.
Jeg syntes det ville være fantastisk,
at Øveballen kommer på vandet

igen, og fremover pryder vores
havn.
Som Henning også skriver, er Sund
by Sejlforening en af Danmarks stør
ste klubber, vores nabo Lynetten er
størst, mod syd ligger Kastrup og
Dragør, i alt udgør disse klubber en
stor del af Østersøkredsen, men alli
gevel har det ikke været muligt at
finde fælles fodslag.
Her taler jeg om at indarbejde ung
domsafdelingerne, til et samarbejde,
hvor man kan udnytte de ressour
cer, menneskelige, økonomiske og
grejmæssige, som allerede ligger i
vores klubber, vi kunne, hvis vi
ville, have en af de bedste ungdoms
afdelinger i landet, der ligger et fan
tastisk potentiale, og venter på at
blive udnyttet.
Det kunne bibringe alle klubber et
kæmpe løft, og hvis vi tænker læn
gere, hvorfor har vi ikke et fælles
sejladscenter, som klubberne i tre
kantsområdet.
Vi skal blot lære, at arbejde med
åbne øjne, og ikke blot se det, til
fordel for vores egen klub, men for
hele kredsen, og i sidste ende for
dansk sejlsport.
Vil du være med til at gøre en for
skel, enten du kommer fra lynet
ten, kastrup, dragør eller ssf, så
kom med nogle forslag til det.
Til sidst vil jeg lige nævne, at der
bliver arbejdet på højtryk, med at
finde en forpagter til klubben, som
kan starte hurtigst muligt i det nye
år.
Vores restaurant skal være åben, der
skal serveres god mad, det er nem
lig med til at skabe det liv, som gør
klubben til det den er og altid har
været, hyggelig i komme og besøge.
Godt nytår
Tonny

3

i

1

Fra & til medlemmer
Vigtige dispositioner I Sundby Sejlforening.
Af Henning Andersen Medlem 552

Vores smukke gaffelrigger
"Øveballen", som har prydet havn
og kyst igennem et halvt århund
rede og derved er blevet SSFs, tro
fæ og kendemærke på Øresunds
kysten.
Øveballen står nu på land og ven
ter på en gennemgribende renove
ring efter at den har sejlet og ud
dannet i hundredevis af elever
igennem de mange år.
Alt har været godt, men man har
glemt at selv et stærkt bygget fartøj
i træ, kræver mere end maling og
gratis arbejdskraft, og det især en
skolebåd, der sejler mere end andre
både og i alt slags vejr med mange
mennesker ombord.
De mange mennesker, der her er
blevet sejlere, vil nok aldrig glem
me de dejlige og lærerige sejlture
på Øresund og manøvrene i vores
havne, hvor de under gaffelsejlet
og med den flot svungne rorpind i
hånden har tilegnet sig den helt
rigtige forståelse for sejlads i en båd
der skal sejles, for at kunne krydse
og komme over stag.
Derefter er det så muligt, at sejle
sikkert, i en mere eller mindre, vel
sejlende moderne båd, når prøven
er bestået.
Vores smukke gaffelrigger må og
skal sejle og pryde vores havn, i
mange generationer fremover, for
at være med til at bevare sikkerhe
den til søs.
Men der skal bruges midler til at
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Øveballen på øvelsessejlads med elever.
Det siges, kan man sejle en gaffelrigger, kan man sejle langt de fleste sejlbåde uden
problemer.

udbedre det forsømte vedligehold,
som nu med årene er blevet til en
bekostelig reparation.
Midlerne til dette vigtige arbejde,
er der flere muligheder for at skaf
fe frem.
Da båden ikke alene er et stykke af
Sundby sejlforenings maritime kul
tur. Men et stykke af den sejlerskole
kultur, der for snart et hundrede år
siden begyndte i gaffelriggede lang
kølede både, i landets nystartede
sejlforeninger. Dette aktiv har haft
en stor betydning for sikkerheden
og udbredelsen af sejlsporten i Dan
mark. Derved kommer vi ind under
Den danske Stats skibsbevaringsfonds rammer og kan opnå økono
misk støtte, da netop deres midler
frigøres til at støtte den danske ma
ritime kulturarv for at bevarer den
ne, imedens tid er.
Men det kan naturligvis kun opnås
hvis foreninger, konsortier eller lignene, ikke har muligheder for selv
at magte økonomien til større repa
ration og vedligeholds opgaver.
Fra bestyrelsen har der kun være
sagt eller skrevet meget lidt, men
forlydener om, at der er indhentet
tilbud fra bådeværfter på 150.000 for
en gennemgribende renovering, er
fundet for dyrt i forhold til forenin
gens økonomi og mange store pro
jecter der skal udføres i foreningen.
•

Men det ville vel være muligt at
bruge et af de fonde der er skænket
SSF til præcis sådanne formål ?

Feks. Fond skænket af H. Hoilt.
SSF.

sådan et tiltag, for at samles om no
get der med sejlads gære.

SSF er den næststørste sejlforening
i danmark med et medlemstal på
over et tusinde sejlere, der vil få en
mulighed for at glæde sig selv ved
at støtte denne renovering, og være
med til at sikre den maritime kultur
arv som vores gaffelrigger er idag
og for generationerne fremover.
Derved vil en sejler vel også føle at
han/hun giver noget igen for alt det
vi får igennem vores aktive sejl og
bådeliv.
Sejlads giver sine udøvere så stor
livskvalitet, at vi har set denne glæ
de og livsstil i vores forening og
andre steder, holde og vare ved, fra
vugge til grav. Det må vel siges at
være en ubetalelig værdi i sig selv.

Vedrørende Statens Skibsbevaringsfond og eller, medlemmers
interesse i, at vi selv financierer re
noveringen, bedes du skrive lidt om
på redaktionens E-mail, så vi kan få
en evt. Debat i gang i vores blad og
dermed gøre bladet lidt mere leven
de, ved at bruge det til at udtrykke
vore meninger om bl.a. renoverin
ger og bevarelse af vores kulturarv.

Men her er en mulighed.
Lad os kalde dette projekt for
"Kulturarv" og lad os stå sammen
om det, for dette i sig selv er en stor
ting i en moderne verden. Og ved
samme lejlighed vil jeg mindes vo
res mangeårige trivelige resturatrice
Kristine som engang sagde, "det er
ikke fordi den der' skolebåd måske
er lige så tyk som mig, men den er
så flot når den sejler derude i hav
nen".
Vi kan ikke få Kristine igen. Men vi
kan få vores flotte Gaffelrigger til at
pryde Øresund og vores havne igen,
men sidst og ikke mindst, vi har en
arv, som vi må samles og værne om
i Sundby Sejlforening, og mange
gange kan det føles at vi trænger til

Husk! og glem ikke at SSF-bladet er
dit blad. Så derfor brug det, til dine
tanker om vores fælles interesser.
Med venlig hilsen
Henning Andersen. Mdl.552
Svar til... Bladets Redaktion.
E-mail...chiep@pc.dk
Email svar til....Gerty@pc.dk
Se også foreningens hjemmeside
www.sundby-sejlforening.dk
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Havnerundfarten 2009
Det så ikke godt ud, da vi mødtes
ved sejlerskolens nye skurvogn lør
dag den 24. oktober, for at tage på
den årlige havnerundfart.
Regnen stod ned og vinden kom fra
sydøst med nogen sø, men vi kan
ikke være heldige hver gang.
Efter en lille en til halsen fik vi sam
let 7 fartøjet - 3 stk. uden mast og 4
motorbåde.
Der var rimelig mange på hvert far
tøj, så vi kom vel op på ca. 35 mand.
Flyvefisken havde ungdomslederen
og nogle elever med, Lewis tog nog
le med fra sejlerskolen samt nogle
helt nye medlemmer, DSB Torben
havde Vagn og en del af vennerne
med, Gunnar "skraldemand" havde
fyldt op med alle gasterne og nogle
af fruerne. HERA med Britta og Hel
mer havde ligeledes gæster med
ligesom os på Peter Wessel med
venner og alle børnebørnene. Sidst
og ikke mindst spæghuggeren Rimfaxe med mandskab, og især sidstnævnete rullede voldsomt, så det
var med at holde fast. Den mindste
hos os måtte op i luften da vi rulle
de forbi benzinøen, men det hjalp
med frisk luft.
Vi havde aftalt at vi skulle ligge for
rest og Flyvefisken sidst så vi havde
styr på alle.
Da vi nåede havnen holdt regnen op
og vi tog som sædvanligt turen
rundt i Langeliniehavnen før vi lag
de til kaj i Nyhavn for at få den til
trængte formiddagskaffe.
Herefter som sædvanlig (vejret var
ikke til udfordringer) tog vi til Chri
stianshavns Kanal og sejlede mod
Søkvæsthuset forbi alle husbådene
og alle de lystsejlere, der har plads i
Kanalen. Nogle kunne gå under
Torvegade og vi andre vendte og
sejlede ind ved det gi. sukkerhus, og
videre ind ved kajen ved det gamle
B.& W, hvor vi fik spist vores fro
kost i rimeligt vejr.
Ombord på "Flyvefisken" havde de
fået en ende i skruen så både ung
domsleder og medhjælper måtte
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ligge med bare arme nede i vandet
for at få enden fri - det lykkedes,
men det var koldt skulle jeg hilse og
sige, men så blev der også købt og
spist kager fra den fine bager på
Chr. havns torv.
Nogle af os andre nåede også at
komme op og få købt lidt lækkerier.
Der var lang kø, men 10 til af ekspe
dere så det gik stærkt, det var lidt
imponerende og samtidig smagte
brødet godt.
Inden vi spiste nåede Britta og Hel
mer en tur ud til Fisketorvet og se
alt det nye, og bagefter tog Rimfaxe
en tur gennem Frederiksholms Ka
nal (de var de eneste der kunne gå
under broerne). Vi andre sejlede ind
bag Holmen og lagde os ved de for
budte kajer, hvor søværnet bor, men
de var jo ikke på arbejdet, så de så
det jo ikke.
Vi fik drukket kaffe og så var klok
ken efterhånden så mange, at vi
måtte vende næsen hjemover og vi

rullede endnu engang da vi kom ud
i Øresund og hele vejen hjem til
Sundby og her konstatere vi, at alle
var hjemme igen.
Vi fik en rigtig god tur selv om vej
ret var det dårligste vi endnu har
været ude i, så vi prøver igen til næ
ste år og håber på vejrguderne vil
arte sig, så vi kan få nogle flere både
med rundt.
Vi sejler igen dagen før generalfor
samlingen.
Lillian

Husk!
Fastelavn den
14. februar

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

lynenens Jgndservice
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst pn ^^mnger

telefon: 5257 6106

Børnenes juletræ 2009

Se flere billeder på www.sundby-sejlforening.dk

Kajak-afdelingen:
Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen:
kano.og.kaiak.i.ssf@gmail.com

Invitation til alle medlemmer af Sundby Sejlforening
Slide-show med Alon Ohad
Fredag d. 29.januar 2010 kl. 20:00 i Det Maritime Ungdomshus

Den israelsk fødte kajakeventyrer Alon Ohad - der er medlem af SSFs kajakafde
ling - vil specielt til denne aften sammensætte et program, hvormed han beretter
om sine oplevelser og erfaringer fra udvalgte kajakekspeditioner rundt om i ver
den.
Alons //kajak-karriere,/ startede da en ven anbefalede ham, at forsøge med at ro hav
kajak for at lindre problemer med rygsmerter. Denne anbefaling resulterede i at
Alon få år efter besluttede at gøre sin kajakroning til mere end blot en weekend hobby.
I løbet af de sidste 7 år er det blandt andet blevet til ekspeditioner Tasmanien rundt,
whitewater rafting i Uganda, Irland rundt og ekspedition "Svalbard rundt i havkajak".
I 2009 har Alon således også været Sjælland rundt og rundt omkring på Færøerne i
sin havkajak.
Entré: 20 Kr inkluderer kaffe/ the og kage. Vand og øl kan købes.
Mvh
Kajakafdelingen i SSF
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Slut med sejlskibe i Christianshavns Kanal
Ebbe Andersen - Formand for Bådelauget Wilders Plads
Via en donation fra A. P. Møller fon
den ønsker Købenahavns Kommune
at opføre i alt 4 lavbroer over Inder
havnen og kanalerne på Christians
havn.
Broerne, som er beregnet til cyklen
de og gående, kommer imidlertid til
at betyde, at sejlskibsmiljøet i kana
len forsvinder, fordi trafikken i ka
nalen er så stor, at den ikke kan af
vikles med lejlighedsvise broåbnin
ger.
Sejlerne vil derfor lidt efter lidt fin
de andre bådpladser, og kun små
motorbåde og robåde vil blive tilba
ge"Det vil blive et stort tab for alle",
siger Knud Josefsen som repræsen
tant for en forening ved navn Lad
Havnen Leve, som arbejder for at
forhindre at dette sker. Han oplyser
at ikke mindre end 30.000 sejlbåde
med anslået 100.000 sejlere hvert år
gæster kanalen fra andre havne, og
at kanalen i øvrigt besøges af over 1
mio. turister i kanalrundfartsbådene
hvert år. "Det er et større antal end
nogen her på havnen nogen sinde
havde forestillet sig", siger han som
kommentar til den rapport som ana
lysefirmaet COWI for kort tid siden
afleverede til Københavns Kommu
ne.
Spinkelt beslutningsgrundlag
Københavns Kommunes beslut
ningsgrundlag for broerne er imid
lertid spinkelt. Der er ingen trafik
analyser, der viser, at der er behov
for en trafikforbindelse på stedet
eller at en bro skulle være den bed
ste løsning.
Mens tilhængerne af broerne mener
der kommer til at køre 10.000 cykli
ster over broerne hver dag, angiver
en trafikanalyse som Københavns
Kommune har fået udarbejdet kun
3.000, oven i købet med forbehold
for at cyklisternes ruter ikke er
kendt. Lad Havnen Leve har derfor
uarbejdet deres egen trafikanalyse.
Der blev i oktober gennemført en
interviewundersøgelse på Knippelsbro af i alt 217 cyklister, som blev
spurgt om hvor de kørte fra og til

den dag. Efterfølgende blev svarene
analyseret ved at opmåle deres rute
samt den rute, de ville køre, hvis de
skulle over de nye broer. Det viste
sig, at 93% af cyklisterne fik lidt
over 1 kilometer længere til deres
destination, men kun 7% fik gen
nemsnitligt 500 meter kortere. "Men
syv procent af cykeltrafikken på
Knippelsbro er 1.500 cyklister, altså
det halve af hvad kommunen skøn
ner", siger Knud Josefsen.
• »At

iKmaiem

•-...iHagl 1

Nyhavn

De fire broer, som Københavns Kommune
ønsker at opføre over Københavns Havn og
kanalerne på Chrisitianshavn. Broerne vil
lamme skibstrafikken i især Christians
havns Kanal, hvis de opføres.

Broer skal stå åbne halvdelen af
tiden
Lad Havnen Leve gennemførte des
uden en simulation af en broåbning
i kanalen. En times trafik på en gen
nemsnitlig dag blev samlet sammen
omkring en båd som lå på tværs i
kanalen som symbol på en bro.
Bådene fik to opgaver:
Først at få 15 minutter til at gå, in
den "broen" gik op, og derefter fo
retage en tømning af kanalen for de
ventende skibe efterfulgt af indsej
ling af skibene fra havnen.
"Vi tog ingen chancer den dag.
Vi lavede en drejebog for "bro
åbningen", vi holdt skippermøde og
holdt kontakt over VHF, og vejret
var uden vind og strøm. Alligevel
fik vi forsinket adskillige havne
rundfarter og HT-færger, og vi hav
de også en enkelt kollision mellem
to både mens de lå og ventede på at
broen gik op", siger Knud Josefsen,

som skønner at broerne skal stå åb
ne i 30-40 minutter hver time for at
få afviklet trafikken.
På grundlag af de to undersøgelser
kan man spørge sig hvor mange
cyklister, der vil bruge broerne.
De 1.500 daglige cyklister, som po
tentielt ville få kortere vej, skal jo
regne med at broerne står åbne i
mellem 1/3 og 2/3 af tiden, hvis
den store skibstrafik skal afvikles.
Det vil formentlig sige at vi er nede i
nogle få hundrede, der reelt får glæ
de af dem.
Ingen vindere
"Der er ingen vindere i denne sag.
Sejlerne vil forsvinde fra kanalen, og
cyklisterne og turisterne får kun en
tom kanal at se på, når de kommer
herud", siger Knud Josefsen og pe
ger på at der vil være udmærkede
alternativer, som både løser trafik
problemet - hvis der er et - og sam
tidig tillade skibene at sejle. Både
pendulfærger og tunneller har tidli
gere været på tale, men de har jo
unægtelig ikke samme signalværdi
som vartegn for afgående politikere,
hvis det er hovedformået med at
opføre broerne. Politikerne forven
tes at træffe afgørelse i sagen den 10.
december.

Det spændende sejlsportsmiljø i Christians
havns Kanal risikerer snart at måtte vige
for et mere beskedent miljø med robåde og
små motorbåde.

Du kan støtte kampen mod broerne
i kanalerne ved at skrive under på
www.ladhavnenleve.dk hvor du
også kan læse meget mere om sa
gen.

9

Sejlklubben Lynettens tilblivelse
Kommentarer til Henning Andersens beretning om et Bådfolks mesterværk
Af Hans Guldager medlem 796 i SSF
Det fremgik af Hennings meget lyriske beretning der
indeholdte både en god eventyrhistorie om maleren på
B&W og ønsker om god jul og et godt nytår for sejlklub
ben Lynetten, alt sammen meget godt skrevet og som jeg
kan tilslutte mig fuldt ud, hvis det ikke fremstår som en
beretning, der gir det udseende af at være historisk kor
rekt, og som muligvis for nye og ældre medlemmer og
andre læsere i hele kongeriget kan opfattes som historisk
sandfærdig og ikke som noget af en eventyr historie.
Afsnittet om at Reinhard Hansen gik rundt med en ide
om at kunne skabe en stor havn ved Margreteholmen
allerede på nævnte tidspunkt er næppe korrekt, for så
havde han nævnt dette over for mig og navnet var næp
pe blevet Lynetten men snarere Margrethehavnen eller
Prøvestens Lystbådehavn.
På daværende tidspunkt var Reinhard næstformand og
sekretær i SSF, og jeg var formand og tillige formand for
Københavns Sejlunion.
SSF var på dette tidspunkt den største Sejlklub i Køben
havn med gode forbindelser til Rådhuset og Havnevæse
net, skabt gennem mange år af tidligere formænd og be
styrelser i SSF.
Medlemstallet i SSF nærmede sig i 1974 de 1500 medlem
mer og med ca. 400 bådpladser og en ventetid på ca. 10
år på en plads i havnen, blev der diskuteret meget i den
daværende bestyrelse om mulige løsninger. Det første
der blev gjort var at begrænse medlemstallet til de 1500
medlemmer, resten kom på en venteliste, der på et tids
punkt var på 150, der ventende på bare at blive medlem.
Reinhard og jeg havde et ualmindeligt godt samarbejde,
han var en sand mester i at skrive på kancelli - og em
bedsmands stil og sprog , og han var et geni når det
gjaldt lovgivning og bestemmelser såvel indenfor som
udenfor SSF, men at tillægge ham såvel fantasi som store
visioner er for meget.
Pladssituationen i SSF var yderst kritisk, der gik rygter
om, at de pladssøgende medlemmer ville slutte sig sam
men om et forslag til den kommende efterårsgeneralforsamling, der gik ud på, at bådejere med plads i havnen
kun kunne ligge i vandet hvert andet år,
Sikkert både et heroisk og demokratisk forslag, bare ikke
for dem der havde plads i havnen.
Reinhard og jeg diskuterede problemet indgående. En
forespørgsel på rådhuset om at udvide vor havn ud i
Øresund blev pure afvist. I disse samtaler nævnte Rein
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hard
aldrig
området bag
Margrethehol
men med et
eneste ord .
I kraft af, at
jeg var for
mand for det
dengang
mægtige Kbh.
Sejlunion,
kunne vi for
holdsvis nemt
komme i dia
log med såvel embedsmænd som politikere og ikke
mindst havnevæsenet, vi blev mellem dem kaldt de to
lyserøde hunde, fordi vi havde knyttet tætte kontakter til
det politiske flertal, der kunne fodre os med oplysninger
og vi kunne bruge deres indflydelse, hvilket særligt
gjaldt dem der var valgt
På Amager. Det var det man i dag kalder loppyisme.
På daværende tidspunkt var Kbh. havn og særlig Frihav
nen ved at blive affolket for virksomheder. Drømmen
om at gøre havnen til Østersøens store omlader - desti
nation fra store skibe til coastere der kunne anløbe de
mange små havne og gå op i floder og kanaler i Østersø
en var brast, den trafik snuppede Gøteborg og Hamburg.
Havnebygmester Warming og havnekaptajn Wulf, der
selv var sejler ville overhoved ikke have os ind i selve
havnen, og da Havnevæsenet ejede ca. 90 procent af kaj
og vandarealet og havde langsigtede planer som de
holdt tæt ind til kroppen,
(planerne er dem der i dag er ført ud i livet med store byggerier
langs havnearealerne og dyre lejligheder nogle steder med hav
neplads tilknyttet boligen).

Vi har virkeligt sat gang i noget, som der står i Lynettens
25 års jubilæumsskrift. Rygterne svirrer og fra gode for
bindelser i Søværnet får vi at vide, at Søværnet agter at
forlade deres del af Lynettehavnen med landareal og
diverse bygninger.

Ved et hurtigt møde med daværende overborgmester
Urban Hansen, kunne han overraskende meddele, at han

havde en ide om at den skulle ombygges til en gæstema
rina for tilsejlende turister.
Reinhard, der var en god socialdemokrat, fik fortalt, at
det var ikke en velhaverhavn vi havde brug for, men
bådpladser og en sejlklub til byens borgere .
Jeg oplistede de manglende busforbindelser og indkøbs
muligheder, dyretoilet - og bade faciliteter, der skulle
bygges og at havnen desuden var hjemsted for en række
havneaktiviteter i form af slæbebåde og pramme der ar
bejdede dag og nat.
Urbans ide der var opstået i samme øjeblik vi fremførte
den for ham, han havde end ikke spurt i havnebestyrel
sen, som han var formand for, der havde han sikkert fået
samme besked. Han kunne godt se det var en død sild
han her kom med, så Urban lovede at støtte vores ide
hvis den kom frem fra anden side.
Nu var der kommet en ny overborgmester nemlig Egon
Weidekamp. Han havde egentlig ikke gået politikervejen
men var endt som direktør for forsikringsselskabet
"ALKA" og nu valgt som overborgmester, desværre var
han altid i mindretal og kommunekassen blev altid hur
tig tom, men viljen manglede ikke noget.
Weidekamp og jeg stod for et stort tilrettelagt møde på
Flakfortet i anledning af at Kbh. Sejlunion måske kunne
overtage fortet inden det blev ødelagt af vandaler.
Alt hvad der kunne krybe og gå af honoratiores var invi
teret. "Ekko" Danmark der var Landbrugets Afsætningsråds forlængede arm stod for serveringen med tjenere og
kokke, mad og drikke kom i en lind strøm.
Jeg holdt tale, Landbrugets formand hold tale og Weide
kamp holdt tale og udtalte de berømmelige ord,
"Det sidste der skal være her er hotel og 5 stjernet restau
rant",
så han kunne støtte sejlerne i dette spørgsmål,
Derefter pakkede "Ekko" Danmark sammen på herlighe
derne og vi tog alle hjem med godt humør
Foruden havnevæsenets "Portus" havde flere Sundby medlemmer stillet skibe til rådighed, således også Pre
ben Vognmand, der på hjemturen havde flere folkevalg
te ombord, blandt andre de dengang 2 helt unge piger
fra Borgerrepræsentationen Jette Bergenholtz og Winnie
Larsen Jensen, der lige ud spurgte Reinhard og
"Vognmanden" om det ikke var noget at købe Lynettehavnen for et symbolsk beløb.
Terningerne var kastet, men hvem der havde kastet dem
var ikke godt at vide, men de 2 piger havde et godt for
hold til Weidekamp
Reinhard - "Vognmanden" og jeg blev enige om at nu
var tidspunktet inde til at stifte en sejlklub med love og
vedtægter, medlemskab af Sejlunion og Kbh. Sejlunion
og derigennem af Friluftråd og Dansk Idrætsforbund til
støtte for ideen.
Vi blev også enige om, at Reinhard skulle være formand,
skrive lovene og indkalde til en stiftende generalforsam
ling. Jeg tilbød at han kunne bruge SSF' kontor og klub

hus.
Hvem der skulle være medlem nr. 1 og 2 klarede jeg
med 2 tændstikker den der fik den længste var nr. 1, jeg
ordnede det således at det blev Reinhard, der fik den
længste, så jeg blev medlem nr. 2. Til mødet mødte 37
SSF' op de meldte sig alle ind det var den 3 april 1975
Ved møde med daværende forsvarsminister Orla Møller
tegnede alt positivt godt. Efter hans mening var der kun
nogle tekniske problemer der skulle løses og så kunne vi
overtage Lynettehavnen for et mindre beløb.
Der er et ordsprog der siger, at enhver mægtig mand bør
holde masken - men aldrig sit ord.
Nogle dage derefter lå der pludselig et Miljøskib på
pladsen .Ved en forespørgsel til Miljøminister Christian
Christensen kunne han oplyse os om, at de skam havde
lejet pladsen for 5 år foreløbig.
Det så pludselig igen lidt sort ud.
Et par dage derefter dukker der et stort brev op hos
Reinhard stemplet "fortroligt" fra en af vore gode for
bindelser i Borgerrepræsentationen. Brevet indeholdt en
skitse over en lystbådehavn på Margreteholm, udarbej
det i fællesskab af embedsmænd fra Københavns kom
mune og Havnevæsenet.
Det er her Reinhard første gang hører om Margrethe
holm som en mulighed, og nu er det pludselig os der
skal holde tand for tunge hvilket vi selvfølgelig gør. Pre
ben Vognmand der er næstformand bliver underrettet
om begivenheden hvilket gør ham i fyr og flamme.
Nogle dage efter har "Vognmanden" tryllet flere oplys
ninger frem fra højeste sted i Havnevæsenet om skitse
projektet, der drejer sig om udlejning af et vand og land
areal på Margretheholmen. Vi er enige om at nu er det
ingen hemmelighed mere, så "Vognmanden" og Rein
hard presser sig ind i forhandlingerne og næsten 1 år og
10 måneder efter er der udarbejdet et lejemåls - forslag af
Havnevæsenet, der sikkert i skræk for at se os i Lynette
havnen, blev særdeles samarbejdsvillige, måske også i
håbet om at den opgave blev så stor, at den ikke kunne
klares på "Vognmandens" ide om en ren selvbygger
havn.
Med Reinhard som kontorarbejderen og ham der holdt
sammen på klubben og "Vognmanden" med visionerne
og ideerne og den hårde entreprenør - moral og for
mand efter Reinhard med masser af frivillige selvbygge
re — blev den i forvejen dømte grimme ælling, til en stolt
Svane, nemlig
"Sejlklubben Lynetten"
HG.
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Fiskeriet er for alvor begyndt
Vi er nogle medlemmer i SSF som rapporterer vores oplevelser til vores
hjemmeside
Her er et uddrag:
MANDAG 16. NOVEMBER.
Puha hvilken dag for Teamfagflyt.dk
I dag mandag den 16. november var LAXEN og SNOW WHITE 2 begge på vandet.
LAXEN fik 6 laks og SNOW WHITE 2 fik en enkelt men sikken en
LAXEN
med skipper Bobby tog 2 af de 6 laks med sig hjem, vægtmæssigt lå de 2 laks på 2
kg. og 3,5 kg.
SNOW WHITE 2 med skipper Lars satte nyerhvervet grej og efter kun 15 min. fiskeri
kom et monster hug på Apexen på paravanen
; hurtigt kunne jeg mærke at det
var en stor fisk men hvor stor den var ved man jo aldrig helt med sikkerhed.
Ca. 15 m. fra båden tager fisken det første udløb på ca. 20-25 m.
5 m. fra båden tager den yderligere et udløb på 70-80 m. i en voldsom høj fart.
Efter ca. 20 min. fight og 4 -5 udløb på i alt ca. 200 m. er fisken ved at væ
re godt træt og med en smule held lykkedes det at nette fisken
en super
flot laks på 8,6 kg. 92 cm. lang

se mere på hjemmesiden
www.teamfagflyt.dk
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Kan nu sendes online på www.sundby-sejlforening.dk

Tilmeldingsblanket for Sundby Sejlforening
Tilmelding til Sejlerskolen motorbåd og sejlbåd 2010.
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 Dueligheds
prøven) 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 sejlads.
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
Ønsker du at gå til prøve i motorbåd

Nej

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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bestyrelsesmøde
mandag den 30. november 2009
Til stede: Tonny Pedersen, Flem
ming von Wowern, Lena Skov An
dersen, Fritz Meiniche, Svend Erik
Sokkelund, Jan Lauridsen, Marc
Wain Pedersen
Fraværende: Vagn Preisler
Afbud fra: Lars Fure og Leif Henrik
sen, Kim P. Andersen,
Punkt 1, Protokol:
Bing-Gruppen APS er meldt kon
kurs. SSF fastholder sit krav og ta
ger via advokaten et privat søgsmål,
da aftalen med SSF er underskrevet
af indehaverne personligt. Bjarne
Kallesøe er sat ind i sagen.
Der var et flot fremmøde til mødet i
østersøkredsen. Kredsens holdning
til at nedlægge kredsene blev disku
teret, og holdningen var, at man
ønskede at beholde kredsene. Heller
ingen havde noget imod, at der blev
direkte valg til DS's bestyrelse. Dog
ønsker Dragør at hver kreds skal
have sit eget direkte valgte medlem.
Diskussionen fortsætter.
Budgettet:
Kassereren fremlagde budgetsam
menligningen. Driften af foreningen
og af restauranten ser ud til at hol
de.
De tilsendte oplysninger om vilkå
rene for at betale kontingent m.m.
via PBS blev gennemgået og disku
teret. Der var enighed i bestyrelsen
om at gennemføre betaling via PBS.
Det blev drøftet om et medlemskort
egentlig er overflødigt. Man enedes
også om, at hvis nogen ønsker et
medlemskort, kan det rekvireres
mod betaling.
Punkt 2, Beretning:
Fritz, Leif og Flemming har haft et
møde vedrørende forpagtning af
restauranten.
Der er indrykket annoncer i flere
aviser, og det udarbejdede udbuds
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materiale er tilsendt til alle de ansø
gere, der p.t. har meldt sig.
Ansøgningsfristen er den 31. dec.
Herefter udvælges 6-10 ansøgere til
nærmere vurdering, og 2-3 mulige
emner indkaldes herefter til samtale.
Vedrørende forpagtningsaftalen
skal råskitsen hertil være færdig i
løbet af december.
Bestyrelsen skal også tage stilling til
forpagtningsafgiftens størrelse samt
driftsomkostningerne. Her tages
udgangspunkt i de tal, den tidligere
forpagter har afleveret. En evt. fripe
riode i de første måneder til etable
ring blev diskuteret, men ikke af
gjort.
Driftsudgifterne for det forpagtede
område skal for SSF være omkost
ningsneutral. Hvis energiudgifterne
skal nedbringes, kræver det nye
installationer, og udgiften til disse
pålægges foreningen. Arbejdet med
projektet fortsætter.
Punkt 3, Havn og plads:
Der er et problem med vinteroplæg
gere. De er ikke er defineret i love
ne. Det ansøgningsskema, der er
udarbejdet af havneudvalget til
brug for vinteroplæggere, og som er
lavet for at løse en akut problemstil
ling, opererer med perioden 01.1030.04, og hvis en vinteroplægger
bliver stående på land efter denne
periode, skal vedkommende betale
halv havneleje pr. døgn.
Problemet opstår, fordi de, der sø
ger om vinterplads på land, ved at
indmelde sig i SSF opnår samme
rettigheder som de øvrige medlem
mer, og så strider ordningen mod
foreningens vedtægter, hvor der
står, at bådene skal være i vandet
senest 1. juni. Intentionen med ord
ningen var at hjælpe ikkemedlemmer, der ikke kunne ligge
på land andre steder, og dermed
udnytte pladsen i SSF. Vedtægterne

skal tilpasses, så problemstillingen
bliver klargjort, og Fritz tages med i
dette arbejde.
Der skal også fokuseres på aftalerne
omkring projektbåde, som fortsat
giver store problemer, selv om der
lægges meget arbejde i at forsøge at
løse dem.
FLID (Foreningen af Lystbåde i
Danmark) må kende til andre for
eninger, der har samme problem, og
vil blive kontaktet.
Der er kommet en opfordring til, at
man nedlægger urinalet i herretoi
lettet på søndre mole og i stedet for
bruger pladsen til omklædning og
bedre badeforhold. Udvalget vil
tage sig af dette.
Et forslag vedrørende tørlægning af
bassinerne i forbindelse med ud
dybning af havnen er modtaget.
Ideen virker god og havneudvalget
vil arbejde videre med det. I forbin
delse med større arbejder i havnen
skal det drøftes med kommunen,
hvordan man får fremtidssikret SSF.
En ansøgning om en delehave er
afslået. Der er uklarhed om, hvor
dan haverne fordeles, og der står
intet i lovene om haverne, ligesom
lejen heller ikke er blevet reguleret
så langt tilbage, som nogen husker.
Der foreligger flere ansøgninger til
ledige haver, så bestyrelsen beslut
tede, at der ikke blive uddelt nogen
haver, før der er besluttet en praksis
omkring tildeling og leje.
Punkt 4, Klubhus:
Tv'et i skipperstuen hænger i et sik
ret beslag og behøver derfor ikke
yderligere sikring.
Firmaet Peter Dahl har gennemgået
og kontrolleret el-tavlerne. Rappor
ten bliver tilsendt.
Fra Codan er modtaget den revide
rede søforsikring. Den samlede sum
er 7 mio. kr. Der er stor variation i

værdiansættelsen af både af samme
type. Derfor ønsker Fritz hjælp fra
de afdelinger, som bådene hører
under til at vurdere rimeligheden i
beløbene i kaskoforsikringerne.
Hvis et fartøj bruges til beredskab
(bjærgning eller bugsering) skal der
tegnes en speciel forsikring.
"Bollen" vil få en sådan forsikring.
Alt hvad foreningen har "under
åben himmel" (standere, broer, el
master m.m.) er vurderet til 7 mio.
kr., men er ikke forsikret i tilfælde af
stormflod. Der kræves ydermere en
brandforsikring for at kunne tegne
en stormflodsforsikring. Tilbud ind
hentes.
Forsikringen på bygningerne skal
hæves fra nuværende 1.750.000 kr.
til 2V2 mio.
Tankanlægget er vurderet til 200.000
kr. og er ikke forsikret. Der tegnes
forsikring.
Bestyrelsesansvarsforsikringen er på
kr. 500.000.
Codan påpeger, at man ikke kan
påtage sig ansvar, hvis SSF er un
derforsikret. Konsekvensen af for
sikringens indhold skal afklares
sammen med advokaten. Der skal
også fremskaffes en skriftlig over
sigt over, hvad SSF hænger på, hvis
kommunen skulle finde på at lukke
havnen. Tonny kontakter kommu
nen samt advokat Bjarne Winther.
Fritz har indhentet tilbud på en ser
vicestation til erstatning af den tra
ditionelle vejrstation. Umiddelbart
forekommer det at være et meget
dyrt arrangement, da der løber ud
gifter i form af servicepakke og login afgift (lovpligtig), derfor arbejdes
der videre med projektet.
Låsen ind til vagtlokalet skal lægges
om, så også kajakfolket kan komme
til listerne og telefonen.
En liste over arbejder, der skal udfø
res i løbet af januar 2010 blev gen
nemgået. Medlemmerne opfordres

til at melde sig til at deltage i arbej
det.
Punkt 5, Fester:
Lillian Green er ved at booke musik
til standerhejsningen.
Punkt 6, Sejlerskolen:
DS har inviteret sejlerskolen til at
deltage på en stand i Bella Center
fra den 27. februar og til den 7.
marts 2010 sammen med sejlersko
ler fra andre klubber fra Køben
havnsområdet. Her skal man præ
sentere sejlerskoleuddannelsen.
Hovedemnet for standen er sikker
hed. Jan har sagt ja til at deltage.
På standen skal man kunne deltage i
en quiz om sikkerhed og få et lille
tovværkskursus. Deltagerne skal
have en trøje som reklame for SSF.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Lena har afholdt et velbesøgt foræl
dremøde. Situationen i ungdomsaf
delingen er kritisk. Der mangler
trænere og brovagter. Pt. er det kun
muligt at gennemføre én ugentlig
sejlads. Det er ærgerligt, da der er
masser af potentiale i gruppen af
juniorer. Der vil blive udsendt en
opfordring til at melde sig til dette
vigtige arbejde.
Til trænermødet viste det sig, at der
kun er 2V2 trænere tilbage. Lena blev
opfordret til at udforme en jobbe
skrivelse, som bestyrelsen kan bru
ge til at hjælpe med at rekruttere
trænere. På forespørgsel om, hvilke
kvalifikationer, der kræves for at
være træner, blev følgende nævnt:
man skal have lyst til at arbejde med
børn og unge mellem 8 og 25, have
duelighedsbevis og stille med en
børneattest.
Lena har gennemgået afdelingens
både og grej, og konstateret, at en
del bør kasseres. I den forbindelse
kunne hun ønske sig en grejmand til

at hjælpe med diverse praktiske gø
remål med bådene og til at være
med til at oplære de forældre, der
gerne vil hjælpe til. Hun vil også
gerne kontakte foreningens spon
sorudvalg. Tonny har lovet at arran
gere et møde.
For at synliggøre trænerne vil det
være en god ide at anskaffe trænertøj. Lena har god erfaring med det
te. Tøjet skal hænge i foreningen,
ikke tages med hjem.
Der har kun været en mindre mail
kontakt med kano- og kajakafdelin
gen. En kontaktperson skal udnæv
nes.
Lena har holdt møde med DMU og
aftalt med Erik Haurberg om, hvor
dan man kan gøre SSF's rum i huset
mere brugervenligt, så det kan bru
ges til flere formål.
Martin beholder bestyrelsesposten i
"Flyv og Fisk". Tonny er stadig for
mand for DMU.
Punkt 8, Kapsejlads:
SSF har sagt ja til at afholde et rang
listestævne for Ynglinge i maj 2010.
Den endelige dato mangler endnu.
I forbindelse med DFÆL stævnet
den 8.-11. juli blev forskellige for
hold diskuteret. Der vil blive opstil
let et samlingstelt for deltagerne.
Da mange af bådene ikke har sove
pladser, vil det blive tilladt at stille
telte op på græsset langs molerne.
Det er et ønske, at de deltagende
både kan lægges samlet i søndre
bassin. SSF står for de officielle ar
rangementer, men man vil forsøge
at få en ordning vedrørende mor
genmad og evt. "smør selv madpak
ker" med restauranten. Festmidda
gen bliver også holdt i restauranten.
De både, der skal deltage i stævnet,
kan ligge gratis i havnen to dage før
og efter stævnet.
Der skal nedsættes et PR hold til at
dække stævnet. Svend Erik tager
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initiativ til dette.

Aktiviteter i SSF i 2010

Punkt 9, Motorbåde og Sikkerhed:
Intet.
Punkt 10, Bladet:
Bladets fremtid blev igen diskute
ret. De enkelte bestyrelsesmedlem
mer opfordres til gøre sig deres
synspunkt klart til bestyrelsesmø
det den 4. januar, så der kan træffes
en afgørelse, der efterfølgende kan
fremlægges for medlemmerne.
Punkt 11, evt.:
Et rygte, der verserer på havnen
vedrørende renovering af bolvær
ket og finansieringen heraf, har
intet på sig. Der henvises til for
mandens klumme i bladet.
Flemming undersøger muligheder
ne for et bestyrelsesarrangement.
Kassereren gjorde opmærksom på,
at edb-anlægget ikke kører opti
malt.
Næste møde er den 4. januar 2010.
Mødet slut 2240
Tonny Pedersen Bjørka Schandorff
Formand
referent

www.sundby-sejlforening.dk
7. feb
14. feb.

Bankospil
Fastelavn

Sundby Sejlforening
Ansøgning om havneplads 2010
Skal være havneudvælget i hænde senest 1. marts
Udfyld venligst alle felter:
Medlemsnummer:
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail
Indmeldt:

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Asger Ernst Meltorn
Cypernsvej 22,1 - 2300 S.
Lena Skov Andersen
Vilhelm Topsøesvej 11, 2500 Valby
Tine Dvinge Gabelgaard
Pæonvej 24, 2300 S.
Sune Rieper
Cumberlandsgade 4, 2 tv., 2300 S.
Stephen Troels Nielsen
Øresund Parkvej 4, 3 tv. 2300 S.
Peter Klindt Petersen
Allegade 27,1 tv., 2000 F
Flemming Hermansen
Haraldsgade 40 st.th., 2200 N.
Sune Navntoft
Parmagade 54, 2 th, 2300 S.
Anne Eriksson
Prinsessegade 91,1 tv., 1422 K.
Anne Louise Wulff
Bjelkes Alle 335, 3 tv., 2200 N.
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Bådnavn
*

Bådtype
Bredde

meter

Længde

meter

Dybgang

meter

Udfyldes kun hvis du skal bytte plads
Bytteplads: Nej /ja
fra plads nr.:
til plads på: søndre mole / midtermolen / nordre mole

Dato

Underskrift

Kan nu sendes online på www.sundby-sejlforening.dk

Ungdomsaf delingen
Det er blevet koldt og ifølge kalen
deren er det vinter. Termometeret
står på -1° og det har sneet. Det er
tid at reflektere over årets små og
store begivenheder. De fleste af
årets begivenheder i ungdomsafde
lingen er sket før min indtræden og
er sandsynligvis beskrevet af min
forgænger eller nogle af afdelingens
unge mennesker.
At skifte leder er som regel en begi
venhed, som sætter spor. Et nyt an
sigt, nye navne, en anden indgangs
vinkel, spørgsmål i spandevis fra
alle leder og kanter osv. Jeg havde
mine tvivl, men lod mig alligevel
friste af de unge mennesker jeg har
mødt til Pinse arrangementerne,
svømmehalsture mm. og de fanta
stiske fysiske rammer. Tak for den
overvejende positive velkomst og

lyst til at hjælpe med at planlægge
og træne vores unge mennesker,
samt hjælpe med vedligeholdelsen
af vores grej. Tøv ikke, men kontakt
os med det vuns. Jeg, de øvrige træ
nere og de unge er sikre på, at I efter
kort tid slet ikke kan undvære os.
Selvom jeg stadig bakser lidt med
navnene, er jeg overbevist om, vi
har en rigtig god gruppe af unge
mennesker og forældre, som jeg ser
frem til at lære bedre at kende.
Det er mit håb, at de spor, der blev
startet i slutningen af oktober, vil
føre, ikke bare mig, men hele afde
lingen mod nye spændende oplevel
ser. Oplevelser som vil gøre det
endnu sjovere at sejle i SSFungdom..

forståelse for manglende indblik i
brug af diverse forkortelser og øge/ kælenavne, dels i afdelingen dels i
bestyrelsen - der er altid én/ flere
klar med en forklaring eller histori
en bag dit eller dat.
En rigtig stor tak til Kristian som
har brugt tid på at vise og forklare
mangt og meget angående grejet,
procedure, undervisningen mm.
Vi - trænerteamet - er så småt i
gang med planlægningen for næste
år. De store linier skal gerne falde
på plads i løbet af vinterpausen i
januar, men vi har brug for hjælp.
Desværre betyder et lederskift ofte
en afgang af mennesker, der ser
skiftet som en mulighed for at kom
me videre med andre ting. Det er
også sket her, og afdelingen har
akut brug for flere hoveder, som har

Godt nytår til alle
Lena Skov Andersen (ungdomsleder)

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra

Amagerbanken

VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

•, M .
/(>Vsv°

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS

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

Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmirigwulff.dk
www.flemmingwulff.dk
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Ungdomsafdelingen
har akut brug for flere hoveder, som har lyst til at hjælpe med at p]
geholdelsen af vores grej.
Tøv ikke, men kontakt os med det vuns. Jeg, de øvrige trænere og <
Træner i ungdomsafdelingen i SSF
Forudsætning:

Lyst til at undervise børn og unge mellem 7-25 år i teoretisk og praktisk sejlads.
Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.
Blank børneattest.
Formål:
Sikre de unge sejlere får gode og lærerige oplevelser på vandet og på land.
Lære de unge sejlere at færdes på og omkring vandet på betryggende vis.
Medvirke til et sejlermiljø, hvor kammeratskabet mellem de unge sejlere kan trives og udvikles til gavn
for både de unge og trænerne.
Styrke og støtte den enkeltes sejlermæssige udvikling både de som vil hyggesejle og de som vil kapsej
ladsen.

Udførelse:
Så vidt muligt møde 10-15 min. før træningen starter.
Dagens trænere fastlægger dagens program ud fra vejrforholdende den pågældende dag.
Planlægge i og optagning af følgebåd(e), udlægning og indtagning af sejladsbaner, fordeling af trænere i
følgebåde, fordeling af sejlerne i grupper mm.
Der afholdes skippermøde med gennemgang af dagens program, vejrforhold, udførelse af til- og fralægning mm.
Forestå træningen på vandet.
Afholde afrigningsmøde efter afrigningen.
Videregive besked om evt. skader/mangler på grejet til....
Deltage i planlægning og udførelse af afdelingens arrangementer.

Sikkerhed:

Alle der færdes ved slæbested og jollebro skal bære redningsvest. Der skal i bæres påklædning ef
ter vejrforholdende. Redningsvest er påkrævet under sejlads.

18

ægge og træne vores unge mennesker, samt hjælpe med vedlinge er sikre på, at I efter kort tid slet ikke kan undvære os.
Brovagt
Forudsætning:
• At være til stede på området omkring jollebro og Det maritime Ungdomshus før, under og efter
sejladstræningen.

Formål:
• Hjælp med til- og afrigning af joller
• Sikre at sejlerne sendes af sted fra og modtages ved slæbested/jollebro på en sikker og tryg må
de.
• At de unge sejlere kommer så hurtigt som muligt gennem badning og omklædning.
• Kontrollere baderum for glemte sager samt at rummene forlades i god stand efter endt sejlads.
• Sørge for at lånt/anvendt sejlerudstyr er skyllet og hængt til tørre i stativerne.
• Ringe efter hjælp i tilfælde af en ulykke.
• Sikre frie adgangsveje for ambulance samt dirigere denne fra Amager Strandvej til ungdomshu
set/ ulykkestedet.

Udførelse:
• Hjælpe primært de mindste/nyeste sejlere med at bære joller og grej i forbindelse med til -og
afrigningen.
• Hjælpe med at søsætte jollerne inden sejlads og køre jollevogne væk fra slæbestedet.
• Sejlere, som sendes ind fra sejlads før træningen er slut, følges visuelt af brovagten på land og
modtages fra jollebroen så vidt muligt med stævnen mod vindøjet, hvis sejleren vil på vandet
igen hjælpes med at fortøje jollen ved broen. Bliver sejleren i land, hjælpes med at få jollen på
land og afrigning af jollen påbegyndes. Sejleren skal blive i/omkring ungdomshuset til trænin
gen er afsluttet - dvs. vente på de andre kommer ind og dagens sidste skippermøde er afholdt.
• Få sejlerne så hurtigt som muligt gennem badning/ omklædning efter sejladsen, og sikre at alt
lånt sejlerudstyr er skyllet og hængt til tørre i stativerne samt at baderummene efterlades ryddet
og i pæn stand.
• I tilfælde af ulykke ringes 112 og det sikres, at der er fri passage til ulykkestedet. Brovagten diri
gerer ambulancen til stedet fra Amager Strandvej.

Sikkerhed:
• Alle der færdes ved slæbested og jollebro skal bære redningsvest.
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S
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ner efter vinterdvalen er der

Sundby Sejlforening
Søndag den 7. februar 2010
kl. 1400 starter vi festlighederne
Adgangsbilletten koster 1
og købes ved indgangen.
De^ftliveite gennemgag
plus SekstVa spil
alle med flotte præmier.

Alle plader koster kun 10)-kr\p
Efter hvert spil trækker vi
£n flot gevinst på adgangsbilletten

vl stea' bare
til B>aiA,leos"pll

DANMARK

Medlemsblad for Sundby Sejlforening
Nr. 2 • februar 2010 • 69 årgang

Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING

Gæstepladser

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

Indmeldelsesgebyr (indskud)
Aktive

Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8m
kr. 120,Medlemmer uden plads 1/^ pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

5203 2001750
7 05 65 16
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

..1.000 kr.

Passive

125 kr.

Juniorer

125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

900 kr.

Passive

450 kr.

Juniorer

400 kr.

Mini juniorer

172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

^ i

Sekretær:
Svend Erik Sokkelund.32 57 04 83
E-mail
foto@sokkelund.net

am .

Pladsleje pr. m 2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )
Helårsplads

Ih

Vinterplads, 1/11 - 30/4
Låneplads, 1/5 - 31/10

m

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail...flemming@vonwowern.com

Slæbejolle i forb. m. fast plads

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

180 kr.
90 kr.
90 kr.
300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

....360 kr.

Dobbeltskur

....720 kr.

Jolleskur, selvejet

....270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler..

.28 74 46 58

Ny plads (Pælepenge)

..1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

....200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

....500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

....500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling.100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
— Ring senest kl. 20°° —
E-mail.,messinavej@webspeed.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
Email....f.meiniche@webspeed.dk

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
Søndag den 24. januar var ikke den
lyseste dag på året og solen er end
nu meget lav, selv lige midt på da
gen hvor den er højest.
Bådene ligger meget stille i havne
og venter på varmere vejr,

pc
Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharff.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail

2

martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Formandens klumme

Et medlem barsler med en god ide
og arbejdet lakker mod enden.

Forleden dag modtog jeg en mail fra
et medlem, Mark Petterson, han har
sendt et forslag til at redde Øvebal
len, det går i sin enkelthed ud på, at
oprette en konto til fordel for Øve
ballen, denne konto skal vi så alle
sammen, have mulighed for at ind
skyde et beløb på, til istandsættelse
af Øveballen.
I mit hoved er dette en rigtig god
ide, selvfølgelig skal vi samle penge
ind, til dette i vores klub, jeg ved, at
der er mange af jer, ligesom jeg, der
har samme lyst til at sørge for, at
dette stykke historie i SSF kommer
ud og sejle igen.
Så lad os alle sammen bakke op om
kring dette initiativ, få samlet et
stort beløb ind, få sat Øveballen i
stand, så den igen kan pryde vores
forening.
Jeg vil på næstkommende bestyrel
sesmøde sætte gang i dette initiativ
og regner med jeres opbakning.
Når jeg skriver at arbejdet lakker
mod enden, så er det naturligvis, i
forbindelse med arbejdet i klubhu
set, der er blevet hamret, banket,
slebet, malet og rengjort, således at
vores klubhus står klar til en ny sæ
son.
Når dette så er sagt, er der flere der
vil sige, hvad med forpagter, her
kan jeg meddele, at vi i øjeblikket er
i gang, med de sidste samtaler med
mulige nye forpagtere, og for udval
get er der nogle gode emner iblandt.
Vi forventer at restauranten er oppe
og køre omkring 1. marts, her skulle
ny forpagter gerne være på plads og
i drift, dog plus/minus 14 dage.
Dette ser vi naturligvis frem til, jeg
skal dog ikke glemme at takke de to

som gjorde det muligt at spise i
klubben frem til jul.
Fra mig skal der lyde en stor tak, til
Charlie og Iben som stod i spidsen,
og til alle de andre som hjalp til. Jeg
syntes de piger gjorde et rigtigt godt
job, havde den rigtige SSF ånd og
sørgede for at der blev serveret god
mad, samt at man ikke mindst følte
sig velkommen.
Der skal også herfra lyde en stor tak,
til de medlemmer, som igen har væ
ret omkring det frivillige arbejde,
med klubhuset og andre ting.
Ikke at forglemme de bestyrelses
medlemmer og fruer, der har lagt en
kæmpe indsats omkring opgaver
med registrering af klubhuset, lagt
mange timer i arbejdet med forpag
ter og alt hvad de ellers gør for os
andre.
Som nogen måske bemærkede i en
af mine tidligere klummer, så er der
også røre i sejler Danmark.
Ikke alle er tilfredse med den nuvæ
rende sammensætning og opbyg
ning af Dansk sejlunion og dens
bestyrelse. Til dette er der nok rigti
ge mange meninger, måske ligeså
mange som der er medlemmer.
Fra mit eget synspunkt, vil jeg næv
ne, Jeg syntes ikke at bestyrelsen
håndterede den megen kritik, der
opstod i forbindelse med 49er sejler
ne, særlig professionelt eller godt
nok, der er blevet begået en masse
fejl, og der opstod efterfølgende me
gen kritik af flere folk i bestyrelsen.
Det er det dejlige ved ytringsfrihed,
her mener jeg, der var rigtig mange
der var ude med leen, men vi skal jo
huske på, det er os selv der har
valgt dem ind.
Nu er der så flere klubber, der er

barslet med forslag til ny struktur i
unionen, samt ikke mindst frit valg
til bestyrelsen.
Jeg har læst forslagene, og hvis in
tentionerne i disse kan holdes, så
bakker jeg gerne op omkring dem.
Jeg syntes at det er de bedste folk,
der skal sidde på de ledene poster,
men der skal følge krav med til
dem, der skal være kompetencer og
visioner med, når man opstiller til
sådanne poster, det er det vi skal
vælge ud fra.
Det er ikke nok i dag at være en
flink fyr, en ildsjæl. Næ vi som med
lemmer kræver jo at tingene bliver
gjort ordentlig, efter reglerne og
helst i går, derfor er det nødvendigt
i dag, at besidde en masse forskelli
ge kompetencer, det er jo også unio
nens eller klubbens ansigt udadtil
der står på spil.
Nu skal vi jo heller ikke glemme at
denne type arbejde er frivilligt, så
hvor meget kan vi i realiteten kræve
af folk, hvad syntes du?
Nu håber jeg at frosten stopper, isen
forsvinder, og det med isen, ser jo
desværre ud til, at have haft konse
kvenser for en træjuniorbåd i hav
nen, denne ligger i et med isen, og
det er i min verden en skam.
Men lad os nyde, at der hen mod
foråret, er kommet flere lyse timer,
og der er endnu kortere til vi igen
kan sætte vores både i vandet.

Tonny
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Seniorerne
Møder og udflugter 2010
Onsdag den 27-01 Kl. 12:00--17:00
Onsdag den 24-02

kl. 12:00--17:00

Onsdag den 31-03 Kl. 12:00--17:00
Torsdag den 01-04 Kl. 12:00-

. ?

Påskefrokost med madpakke.

Onsdag den 28-04

Kl. 12:00--17:00 Vi mødes i Fritids huset med madpakke

Søndag den 23-05

Kl. 12:00-

Pinsefrokost med madpakke.

Onsdag den 26-05 Kl. 12:00--17:00 Vi mødes i Fritids huset med madpakke.
Onsdag den 09-06 Kl. 10:00--17:00
Onsdag den 23-06

Kl. 17:00-

_?

Udflugt til Valby bådklub. Nærmere på opsl;
Skt. Hans vi tager mad med der kan grilles.

Onsdag den 30-06 Kl. 12:00--17:00
Onsdag den 28-07 Kl. 12:00--17:00
Onsdag den 25-08 Kl. 12:00--17:00
Onsdag den 01-09 Kl. 09:00--17:00
Onsdag den 29-09

Skovtur ud i det blå.

Kl. 12:00--17:00 Vi mødes i Fritids huset med madpakke.

Onsdag den 27-10 Kl. 12:00--17:00

Vi mødes i fritidshuset. Vi spiser røgede sild.

Søndag den 07-11 Kl. 13:00--?

Banko i Restauranten

Onsdag den 24-11 Kl. 12:00--17:00

Vi mødes i Fritidshuset med madpakke.

Tirsdag den 07-12 Kl. 13:00--?

Julefrokost. Festsalen i Sundparken.

Onsdag den 15-12
Fredag den 31-12

Kl. 12:00--17:00

Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. Vi planlægger

aktiviteter og ideer til 2011
Kl. 10:00—13:00
Vi er værter for alle i S.S.F. Æbleskiver og gløgg.

Der vil være åbent alle onsdage fra klokken 12:00 i Fritidshuset hvor man møder med madpakke

Forårets udflugter til Københavns Rådhus og til Danske Banks Hovedsæde.
Efterårets til Holmen hvor vi går ombord på Peder Skram til en rundvisning.
Vi satser på frokost til udflugterne.
Husk tilmelding til turene.
Vi laver en tur til udlandet. Nærmere vil tilgå.

Opslag til udflugter og ture kan ses i Fritidshuset samt i klubhuset.
Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op uden tilmelding
kan ikke regne med at kunne deltage.
Tilmelding til Julefrokosten vil også være bindende og Seniorer der bare møder op uden at
være tilmeldt kan ikke deltage. Julefrokosten er kun for Seniorer.
Til alle møder i fritidshuset vil der være fri kaffe & te.
For Seniorerne
Michael Ronild

En lille hilsen fra Seniorerne
Den 2. september havde vi den årlige
skovtur, som jeg skrev om i forrige
medlemsblad. Der tales om den end
nu, så den må have været god.
Den 10. oktober var der loppemar
ked, som seniorerne samt andre med
lemmer af SSF havde arrangeret. Det
blev holdt i restauranten på grund af
dårligt vejr, men det gik over al for
ventning. Der var gang i de små bor
de med alskens ting. Det bliver gen
taget til næste år, hvis der er tilslut
ning.
Den 8. november blev der afholdt
bankospil, som seniorerne havde ar
rangeret og der var ret god tilstrøm
ning, ca. 130 medlemmer kom og der
var mange fine gevinster. Lillian,
Britta, Else og Fuglsang havde nogle
travle timer, men det var et arrange
ment, som evt. vil blive gentaget i
vinter.

Den 15. december holdt vi den årlige
julefrokost, 38 medlemmer havde til
meldt sig og Else, Hans, Britta og
Fuglsang havde gjort deres til at det
skulle blive godt, hver i sær havde
lavet forskellig mad. Grethe Jacobsen
havde hentet osten i Karise. Det blev
igen holdt i Sundparkens selskabslo
kaler. Det var hyggeligt og rart og
julestemningen var til stede.
Nytårsaften var der Gløgg og æble
skiver til alle der om forbi og det var
et rigtigt stort besøg af seniorer og
andre medlemmer af SSF, som måske
senere kunne tænke sig at blive et se
niormedlem.
Tak for året, som er gået. Godt nytår
og tak for alle de hyggelige timer vi
har haft sammen i 2009.
På seniorernes vegne
483 Vilna Otto

Generalforsamlin9
FORÅR 2010
Søndag den 28. marts
kl. 9»o
i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Sekretær
Svend Erik Sokkelund
Skolechef
Jan Lauridsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim P. Andersen
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure
Festudvalgsformand
Vagn Preisler
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
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 28. februar 2010 kl. 900
Bestyrelsen
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Sundby Sejlforenings store
Søndag døn
7. februar

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 4. januar 2010
Afbud fra: Kim P. Andersen, Jan
Lauridsen, Vagn Preisler, Fritz Meiniche
Gæst: Revisor Bjarne Kallesøe
Punkt 1. Protokol:
Vedrørende Bing Gruppen: SSF's
advokat Bjarne Winther har nu un
dersøgt sagen på alle leder og kan
ter og har konkluderet, at der ikke
bør indledes en retssag, da der intet
vil være at hente for foreningen.
Hans råd er at sagen stoppes med
færrest mulige omkostninger. Det
indefrosne beløb på kr. 96.000 kr. vil
så kunne frigives.
Revisoren har gennemgået elregnin
gerne, der henhører til restauranten.
De er udstedt til SSF, noget, der au
tomatisk er sket fra udbyderen, da
der kom ny restauratør. Han har
kontaktet Told og Skat og fore
spurgt, om momsen heraf evt. kan
fradrages. Han redegjorde for, hvor
dan regnskabet i den forbindelse
rent juridisk kan udformes. Flem
ming oplyste om, hvordan man i
forhold til en ny forpagter kan und
gå at komme i en lignende situation.
Revisoren havde en kommentar til
den forelagte budgetsammenligning
for ultimo dec. Det oplyste over
skud vil blive reduceret, da der er
tilskud, som er tildelt, men som skal
returneres. Slutresultatet kan så nok
forventes at blive nul.
Bestyrelsens første prioritet er, at
likvidationen er i orden, og trods
udgifterne til restauranten er der
tilfredshed med styringen af økono
mien og det opnåede resultat.
En gennemgang af lejekontraktens
afsnit vedrørende forholdsreglerne i
forbindelse med evt. fraflytning af
området (retablering og oprydning
efter forurening) vil blive forelagt
DS med henblik på juridisk bistand,
da sagen betragtes som værende
principiel og også må vedrøre andre
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sejlklubber med lignende lejemål.
Afsnittet oplyser, at bestyrelsesmed
lemmer kan gøres personligt og
økonomisk ansvarlige for genetable
ringen. Hvis lejekontrakten ikke
forlænges ud over 2019, bør de
ukendte omkostninger i forbindelse
med en fraflytning af området syn
liggøres for medlemmerne.
Punkt 2, Beretning:
Revideringen af love og vedtægter
skal være færdig til generalforsam
lingen. Formanden vil indkalde til et
ekstra bestyrelsesmøde herom, og
bestyrelsens medlemmer forventes
at have læst ændringsforslagene
inden dette møde.
Punkt 3, Havn og Plads:
Ejeren til den juniorbåd, der er ved
at synke, er blevet kontaktet.
Havnesjakkets arbejde er p.t. stop
pet på grund af isen.
Midterbroen er trods anmodninger
herom ikke blevet tømt for både.
Under de nuværende vejrforhold
kan broen tage skade af trækket fra
bådene. Da der ikke står nogen ste
der, at der ikke må ligge både ved
midtermolen om vinteren, vil dette
emne blive taget op og indskrives i
havneregulativet.
Punkt 4, Klubhuset:
De forskellige arbejder, der skal ud
føres i januar blev nævnt. Desværre
har kun få medlemmer henvendt sig
for at give en hånd med. I den sidste
uge af januar vil hele huset blive
rengjort.
Der er budgetteret med kr. 80.000 til
arbejdet.
Fritz har sat opgørelsen af energifor
bruget (el, vand og varme) på et
overskueligt skema, så det kan op
gøres måned for måned.
Klubhuset ønskes gennemgået af en
energikonsulent for energivurde

ring, og der arbejdes på sagen.
Bilag 2 til forpagtningen er aldrig
blevet opgjort. Derfor er Fritz ved at
fotografere og optælle alt indbo i
detaljer, ligesom der laves en vedli
geholdelses- og serviceaftale for alle
maskinerne, som foreningen ejer. En
ny forpagter vil få denne detaljerede
oversigt.
Arbejdet med forsikringerne er p.t.
sat i bero på grund af mere påtræn
gende opgaver.
39 personer har fået tilbudsmateria
let vedrørende forpagtning af re
stauranten. Elleve ansøgninger er
modtaget og heraf vil otte blive
sendt til konsulenterne til gennem
gang. Herefter vil tre blive udvalgt
og indkaldt til samtale. Udkastet til
en forpagtningsaftale er udformet
og gennemgået af foreningens advo
kat. Der laves ingen separat samar
bejdsaftale. Målet, en aftale pr. 1.
februar, kan næppe nås. Det er fast
slået, at SSF selv ikke skal drive re
staurationsvirksomhed.
Punkt 5, Fester:
Bankospil søndag den 7. februar.
Der vil ikke være restaurant, men
man vil forsøge at arrangere mulig
hed for udskænkning.
Bestyrelsesarrangementet udskydes.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Intet.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Vinterundervisningen er svær at få
til at hænge sammen, da fremmødet
fra eleverne ikke er stabilt. Der mø
det kun få og ikke de samme hver
gangAngående svømme- og kæntringsprøverne, der traditionelt afholdes i
en svømmehal, er vi for sent ude i
forhold til ansøgningsfristerne for
denne sæson. Sundbybadet, der
som den eneste svømmehal har til-

ladt, at vi medbragte en jolle, er ny
renoveret siden sidste års tur, og det
er uvist, om vi fortsat må tage en
jolle med til kæntringsøvelserne.
Til svømmeprøverne er problemet
de nye krav om, at man skal med
bringe egen livredder, som skal ha
ve bassinprøve til den hal, der bru
ges, og sådan en har vi så vidt vides
ikke til Sundbybadet.
Pinsearrangementet, der har været
fælles for Østersøkredsens juniorer,
kræver mange voksne instruktører,
og før de har givet tilsagn, kan invi
tationerne ikke sendes ud. Sejlersko
lens lærere vil blive spurgt, om de
vil kunne medvirke. Forældre og
andre frivillige kan gøre gavn på
land.
Lena ønsker at genoplive klubme
sterskaberne og her kan kapsejlads
udvalget inddrages. Det skal så hol
des i september.
En eventuel sommerferietur er også
afhængig af hjælpere.
Aktivitetskalenderen forventes klar
i løbet af januar.
Punkt 8, Kapsejlads:
Marc afventer en dato fra Kastrup
for et møde som samarbejde om
kring kapsejlads.
Punkt 9, Motorbåde og Sikkerhed:
Intet.
Punkt 10, Bladet:
Redaktøren anbefaler, at de forskel
lige udvalg får opdateret aktivitetslisten. De forskellige udvalg anmo
des også om at gennemgå deres si
der og opdatere dem. Uden opdate
ringer dør siderne.
Redaktøren blev rost for sit arbejde
med hjemmesiden. Han ønsker sta
dig tilbagemeldinger fra udvalgene,
så det er deres ønsker, der præger
siderne og ikke kun redaktørens
ideer.

Ansøgninger om havneplads, sejler
skole m.m. er nu tilgængelige på
hjemmesiden, men andre ting kan
også lægges der. Svend Erik mener,
at en struktur, der er så enkel, at de
ansvarlige for de forskellige områ
der selv kan logge sig på og opdate
re websitet for deres område, vil
gøre kommunikationen hurtigere og
give meget mere liv på vores website. Fra Lena var der også et ønske
om et forum til intern kommunikati
on på siden.
Redaktørens ønske er, at hjemmesi
den efterhånden bliver så enkel, at
alle vil kunne bruge den i fremtiden.
Han ændrer løbende på basisopsæt
ningen, så den tilpasses formålet,
men han mener, at der skal udarbej
des en politik for hjemmesidens
funktion.

Portoen til bladet stiger i 2010 med
yderligere kr. 25.000, så de samlede
omkostninger bliver ca. kr. 200.000.
Tonny, Lars, Svend Erik og Poul
udarbejder det oplæg, der skal
fremlægges til det ønskede med
lemsmøde om bladet.
Når økonomien tillader det, skal
redaktørens computer udskiftes, da
lageret er ved at være fyldt op. Det
kan evt. ske efter den 1. marts.
Punkt 11, eventuelt:
Intet.
Mødet slut 20.50. Næste møde er
den 25. Januar klokken 18.30.
Tonny Pedersen Bjørka Schandorff
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
Søn- og
O Pinse også
C?
C7 helligdage
O
O 9:00 -15:00

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

^ynettens Jgådservice
- mest udstyr for pengene og altid billigst på ^mager

Tfelefon: 32f7 6106
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Aktiviteter i SSF i 2010
Amagerbanken

& R

7. feb
14. feb

Bankospil
Fastelavn

S V °

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

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra

VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

HlllE

n**1 V"* *

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

AW V////.
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Ungdomsafdelingen
Aktivitetskalender for sæsonen 2010
Alle datoer og tidspunkter er vejledende.
Der tages forbehold for ændringer af arrangementer, datoer og tidspunkter i løbet af sæsonen.
Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.

8. feb. Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
15.feb. Lukket pga. vinterferie
22.feb. Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00

Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.

1.marts
8.marts
15.marts
22.marts
29.marts

Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
Lørdag d.
Søndag d.
Mandag d.
Mandag d.

5.april Lukket pga. Påske
12.april Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
19.april Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
24.april Tilrigning kl. 10.00-ca. 16.00 Husk madpakke
25.april Tilrigning kl. 10.00- ca. 15.00
26.april Tilrigning/sejlads hvis klar kl. 17.30-ca.20.00
3.majTilrigning/sejlads hvis klar kl. 17.30-ca. 20.00

Mandag d.
Mandag d.
Fredag d.
Mandag d.
Mandag d.

lO.majSejlads kl. 17.30 - ca.20.00
17.majSejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
21.maj til søndag d. 23. maj Pinsearrangement "Sejl noget andet" i SSF.
Indbydelse udsendes senere. Tilmelding nødvendig.
24.maj Aflyst pga. Pinse
31.majSejlads kl. 17.30 - ca. 20.00

Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
mandag d.
Mandag d.

7.jjuni
14.juni
21.juni
21. juni
28.juni

Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.

5.juli Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00 afhænger af tilmeldinger
12.juli Sejlads afhænger af tilmeldinger
19.juli Sejlads afhænger af tilmeldinger
26.juli Sejlads afhænger af tilmeldinger

Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.

2.aug.
9.aug.
16.aug.
23.aug.
30.aug.

Mandag d.
Mandag d.
Mandag d.
Lørdag d.

6.sep.
13.sep.
20.sep.
25.sep.

Søndag d.
Mandag d.

Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Forårs ungdoms- og forældremøde kl. 18.00 - 20.00
Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00

Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Svømmeprøve og kæntringsøvelser kl. 17.30 - ca. 20.00
Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Sidste frist for aftale og tilmelding til sejlads i sommerferien
Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00 afhænger af tilmeldinger

Sejlads afhænger af tilmeldinger
Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Sejlads kl.17.30 - ca. 20.00

Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Klubmesterskab og forældresejlads kl. 9.00 - ?
Indbydelse udsendes senere. Tilmelding nødvendigt
26.sep. Afrigning kl.10.00 - senest kl. 16.00 Husk madpakke
27.sep. Afrigning/vinterundervisning kl. 18.00-20.00

Plan for vintersæsonen udsendes senere
Det forsøges at planlægge en weekendtur i løbet af oktober/november måned
Mandag d.
6.dec. Juleafslutning kl. 18.00 - 20.00 (forældre, søskende og andre
landkrabber må i dagens anledning gerne medbringes)
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

N
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^ ^ DANMARK

Stor fastelavnsfest
i SSf
søndag den 14. februar.
Tøndeslagningen
starter kl. 12
så kom i god tid.
Tønder til:
små børn
store børn
damer og herrer
Præmier til:
bundkonge
kattekonge
kattedronning
sjoveste udklædning
fineste udklædning jpJ
Kakaomælk
og
fastelavnsboller
til alle børn.

•« >.
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ledlemsblld for Suldby Sejlforening
Ir. 3 • Malfe 2010 169 årgang
v
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Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING

Gæstepladser

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

Indmeldelsesgebyr (indskud)

Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8m
kr. 120,Medlemmer uden plads 14 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

5203 2001750
7 05 65 16
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

Aktive

1.000 kr.

Passive

.. 125 kr.

Juniorer

.. 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

..900 kr.

Passive

..450 kr.

Juniorer

..400 kr.

Mini juniorer

..172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

SJ*.

Sekretær:
Svend Erik Sokkelund.32 57 04 83
E-mail
foto@sokkelund.net

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail...flemming@vonwowern.com

Helårsplads

..180 kr.

Vinterplads, 1/11 - 30/4

....90 kr.

Låneplads, 1/5 - 31/10

....90 kr.

Slæbejolle i forb. m. fast plads

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

Pladsleje pr. m2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2)

29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail.... marc_wain@hotmail.com

300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

..360 kr.

Dobbeltskur

..720 kr.

Jolleskur, selvejet

..270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler..

.28 74 46 58

Ny plads (Pælepenge)

1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

„200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

..500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

..500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
— Ring senest kl. 20°° —
E-mail..messinavej@webspeed.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
Email....f.meiniche@webspeed.dk

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
Så meget sne og vinter er vi ikke
helt vant til, men foråret nærmer
sig med raske skridt og sneen for
svinder igen.
Foto: pc

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharff.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Så kom det på plads!
Med det mener jeg forpagteraftalen.
Efter et stort stykke arbejde,
en del samtaler, gennemar
bejdning af forpagterkontrakten, en del tilretninger og ad
skillige møder, så lykkedes
det at finde de nye forpagtere.
Gert og Karsten, far og søn,
uddannede kokke, lokale
Ama'rkanere, med mod på at
prøve kræfter med vores klub
og jeg må jo indrømme, at det
skal der mod til, vi er jo ikke
sådan at stille tilfredse.
Jeg håber at i alle vil bakke op
omkring vore nye forpagtere.
At Gert og Karsten vil gøre
deres ypperste for at stille
klubben tilfreds, det tvivler
jeg ikke på, om det skal lyk
kes, det vil kun tiden vise, vi i
udvalget mener, at de to er
det rigtige valg, men det store
udvalg, altså jer andre 1050
medlemmer, er vel egentlig
den sværeste forhindring.
Vi har måtte give køb på no
get, men det har vi gjort ud
fra den forudsætning, at vi
mener, det er vigtigt for Sund
by Sejlforening, foreningens
medlemmer, de besøgende
sejlere, andre gæster udefra,
samt ikke mindst vore nye

forpagtere, at der drives re
staurant i SSF. Det er så stor
en del af klublivet, at jeg vil
opfordre jer alle til at benytte
klubbens restaurant, når mu
ligheden byder sig.
Der er sikkert nogle der vil
sige at det er blevet dyrere,
men er alting ikke blevet dy
rere de senere år, og hvordan
skal vi så bære os ad med, at
bevare de gamle priser, dette
er ikke muligt, vil vi have re
stauranten åben, må vi også
betale hvad det koster.
Så til jer alle, maden smager
godt, bak op omkring restau
ranten og vore nye forpagte
re.

Et vittigt medlem spurgte for
leden, på grundlag af tidligere
tiders erfaringer med kommu
nen, om ikke det var på tide
og begynde, at ansøge kom
munen, om lejekontraktsforlængelse, sidste gang tog det
jo ni år at få den. Jeg er lidt af
den indstilling, at lade tvivlen
komme kommunen til gode,
og ikke starte denne procedu
re endnu.

forhåbentlig også, der er valg
til en del poster, og til jer der
har lyst til at deltage i arbejdet
med klubben, vil jeg sige, stil
op til de ledige poster, det er
ikke kun et stort arbejde, men
også meget givende at deltage
i, der er også meget læring i
bestyrelsesarbejde, så kom ba
re ud af hullerne og stil op.
Jeg skal igen opfordre med
lemmer med lyst til at hjælpe,
om at melde sig under faner
ne i klubbens vigtigste afde
ling, nemlig ungdomsafdelin
gen, Lena, vores ungdomsle
der, får brug for mange hjæl
pere, både på land og til
vands, så kom nu ud af bu
sken og meld dig til Lena.

Lad os glæde os over at re
stauranten er åben og at for
året og en ny sæson står for
døren.
På gensyn i havnen eller på
generalforsamlingen den 28.
marts, den dag sommertiden
begynder.
Tonny

Forårsgeneralforsamlingen
står for døren, det gør foråret
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Generalforsam 1ing
FORÅR 2010
Søndag den 28. marts
kl. 900
i klubhuset

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

Fugende er På vaig:

Sekretær
Svend Erik Sokkelund
Skolechef
Jan Lauridsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim P. Andersen (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure
Festudvalgsformand
Vagn Preisler (modtager ikke genvalg)
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Karl Thorup
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisorsuppleant
Tom Benda

Forslag til generalforsamlingen 28. marts 2010
Lovændringsforslag:
Ingen.

Andre forslag:
Forslag 1.
" Medlemsstue" " Sejlerstue"
SSFs. Havneområde. Toiletter. Klubhus og Restaurant, er nu blevet offentlig tilgængelig, og
dermed til brug for alle. Respekt for denne beslutning som der ikke står til at ændre.
At Klubben SSF er blevet lukket op for offentligheden skal nok vise sig at være godt for SSF på
sigt, men vi står til gengæld i den situation i dag, at der nu mangler et sted hvor medlemmer
kan gå "for sig selv" og tale sejlsport og oplevelser, et sted hvor "menigmand" kan se, at det er
lidt mere interessant at være medlem af vores forening, end at "bare" være gæst..
I mange andre sejlklubber findes der en "sejler stue" eller et "kun for medlemmer" lokale eller
område, hvor de unge sejlere kan mødes eller de gamle sø-ulke kan drikke deres kaffe i ro og
mag - og være temmelig sikre på at ligesindede stikker hovedet ind, og hilser på, før eller si
den.
Rent praktisk kan dette løses her i SSF ved at Pejsestuen bliver til dette område, det kan gøres
hyggelig og måske endnu mere maritimt end det er i dag. Med feks. Ca. l,5m fast væg mellem
terrassedøre og ud i lokalet og markering over foldedør med " SEJLERNES STUE " eller lign.
Det må kunne løses på en pæn og ordentlig måde for små penge.
Jeg er sikker på at ingen af SSF's gæster udefra vil opfatte dette som om at vi i klubben er
snobbede eller ikke ønsker gæster i huset, men derimod vil opfange den maritime, ganske sær
lige stemning og se at vi har klubmiljø og måske vil nogen endda få lyst til at melde sig ind her
hos os, for at blive en del af miljøet.
Jeg vil bede G.F. om tilslutning til dette beskedne forslag som jeg ønsker udført så hurtigt
som muligt efter, G.F. den, 28 marts 2010.
Medl. 552. Henning Andersen
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Forslag 2.
" Skurene på søndre plads "
De ny opførte skure, ved slæbestedet på søndre plads, der så vidt det vides fungerer som sej
lerskolens grejrum og teori-lokale. Kan fra store dele af havnen ses som to store skurvogne,
der på en ret kedelig måde, "dekorerer" vores havn og plads. De er ikke særlig maritime og
efterlader ikke det indtryk at vi tænker særligt meget på havnens udseende i SSF. Min mening
er at vi her har fået et par "bygninger" der ikke passer ind i et havnemiljø.
er er dog en mulighed for at forskønne skurene. Det kan gøres ved at bygge et klassisk skråtag
og male dem i de klassiske farver, svensk, rødt med hvide gavle og kanter.
Modellen benævnes og kaldes "Skagenshuse" og anvendes i stort set alle havne i Danmark. Vi
kan hente råd og dåd i Kastrup Sejlklub der netop har færdigbygget sådanne "Skagenshuse".
Jeg ønsker med dette forslag at få tilslutning på denne Generalforsamling til at opfordre for
eningens bestyrelse til at få "pyntet" på skurene så hurtigt som muligt, så vi ikke skal se på
dem hele sommeren 2010.
Medl. 552. Henning Andersen

Forslag 3.
"Bevarelse af Gaffelrigger skolebåden "
Vores Sejler skole der er et stort aktiv i vores forening, og vel også er den mest sejlende flåde
på Øresund i sommertiden, er til stor glæde for os mere" fastliggende". Det at der bliver ud
dannet nye sejlere, til at løfte arven efter alle os der har sejlet i en menneskealder, og ved hvil
ke dejlige oplevelser disse nye sejlere har foran sig, er livsbekræftende skønt at de på - aften
efter aften.
Vi må takke for det arbejde der bliver udført af vores skoleførerhold. Som der nok er de ene
ste, det med sikkerhed kan siges om, at de opfylder foreningens formåls § nummer 1. Der
siger
" Det er foreningens formål, at styrke interessen og udbredelsen af sejlsporten i Danmark"
Men til dette fornemme formål, skal der bruges midler, til vedligehold af vores sejlerskole flå
de, så den ikke nedslides af det flittige brug. Men pt. er det den ældste skolebåd, vores Gaffel
rigger som naturligt nok, efter mange års flittige brug trænger til renovering. Og da der ikke er
nogle penge i kassen er vores formand gået ind i sagen, og har sammen med et medlem, fore
slået en indsamling blandt SSF medlemmerne. Et tilskud pr. medl. fra Kr. 100 og op efter, vil
være velkommen og til stor gavn for sagen. Ikke et stort beløb for det enkelte medlem, men
en afgørende faktor for - om den smukke gamle båd skal overleve..
Hvis vi er enige om at bevare, vores smukke gamle fartøj der er bygget, af de medl. der bygge
de Sundby Sejlforening op fra begyndelsen
Er dette metoden til at redde det "skiv" de lod
bygge til gavn for sejlsporten og SSF, og nu også til ære for vore forgængere her i SSF.
Pris og tilbud på renovering er ca. 150.000
Jeg vil så benytte denne G.F. som jeg nu har givet indsigt i sagen, til at sige at det vil glæde
Formanden (ifølge hans udsagn i SSF bladet), og mig selv (der elsker smukke både), samt de
mange medl. der ønsker, at vores Gaffelrigger skal sejle og uddanne elever mange år endnu i
SSF.
Det konkrete forslag lyder: Generalforsamlingen støtter bevarelse af den gamle gaffelrigger
skolebåd, og SSF bestyrelsen opfordres til at tage ejerskab på at etablere en "støtte fond" til
bevarelse af vores gaffelrigger, udbredelse af viden om projektet samt evt. fremstilling af info
materiale om sagen til info i SSF blad og i klubhus
PS. Båden er bygget 1937 og døbt Saltholm.
Medl. 552. Henning Andersen

Vinterstemning i SSF
Vinterbilleder indsendt af
Carsten Jørgensen, medlem 468
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Foråret 2010
Ja, nu er det heldigvis snart tid til klargøring og søsætning af båden efter en lang og kold vinter med megen is og sne
er det skønt at se det rene og nypudsede skiv ligge og vugge i sit rette element, men nu er det også tid til at efterleve
klubbens vedtægter for havn og plads
Så husk nu:
Ryd op på din vinterplads (ifølge vedtægterne skal man også fjerne stativer og bukke)
men vi er tilfredse hvis du fjerner affald og ukrudt fra din vinterplads så den ser ryddelig ud.
Pladsmærket skal være påsat båden senest 1. juni eller ved søsætning afhængig af hvad der kommer først
Båden skal være tydeligt mærket med navn og hjemhavn
Skulle du glemme noget af dette, må du påregne at modtage en "bøde" på kr. 500 da vi i år følger
kraftigt op på havneregulativets regler på disse områder
Det skal samtidig indskærpes at man selv skal afhente sit årsmærke og fremvise sit bevis på betalt forsikring, skulle
man være lovligt forhindret i at afhente det selv, kan det undtagelsesvis pr. tlf aftales at man fremsender en returku
vert sammen med en kopi af kvitteringen for betalt forsikring
Med ønsket om en god sæson til alle
Havneudvalget

Et smukt stemningsbillede fotograferet af Finn Hendil

Regnskab side1 af 4

Sejlerskolen sæson 2010.
Nu er det snart tid til en ny sejl sæson, selvom vejret måske ikke giver grund til at tro det.
Der er sædvanligvis stor søgning til vores sejlerskole, og det er der også til den kommende sæson.
Der afholdes i den forbindelse et åbningsmøde lørdag 10. april kl.1000 i SSFs restaurant som forventes at vare ca.2
timer.
Alle som har tilmeldt sig sejlerskolen, skal møde den dag.
Det er dagen hvor vi vil fortælle om sæsonen og man får at vide hvilken dag man skal sejle og blive introduceret til
den instruktør man skal høre til.
Der vil også mulighed for at se bådene man skal sejle i samt vore nye lokaler.
Sæsonen starter med klargøring af bådene som opstartes allerede mandag den 12. april
Til sæsonen vil det være obligatorisk at nye elever skal have "Elevhåndbog i praktisk sejlads". Denne kan købes på
åbningsmødet for 85 kr. (medbring penge i kontanter!).
At lære at sejle er det samme som at skulle kunne et håndværk og der hører en masse udtryk og benævnelser med,
som for de fleste ikke er kendte. Det er her samlet i en håndbog så man har mulighed for at "læse på lektien hjemme".
Vores erfaring er, at det vil give det bedste udbytte af den praktiske sejlads og forberedelse til duelighedsprøven.
På mødet vil vi informere om selve forløbet af sæsonen.
Vi glæder os til at møde Jer.
Hvis der er spørgsmål vedrørende mødet er du velkommen til at kontakte skolechef Jan Lauridsen på tlf. 29 28 72 25.
Hilsen
Sejlerskolen
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Sundby Sejlforening
Regnskab 1.1.2009 - 31.12.2009
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København, Februar 2010
Brian Frisendahl
revisor

Bjarne Kallesøe
revisor

Medlemstal:
A-aktive 947

B-aktive 110

Junior 31

Mini-junior 29 Mdl i alt 1117

2008 934

2008 101

2008 32

2008 27

91.285,00
146.000,00

2.008
1.000 kr.
94
134

2.007
1.000 kr.
113
101

2.006
1.000 kr.
99
82

1.032
56
8
2
3

755
42
9
2
1

2009

Indtægter:
Ydelser fra medlemmer:
Indmeldelsesgebyr
Indbetalte vagter

Mdl i alt 1094

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

804.433,50
48.005,00
11.319,00
2.657,00
3.800,00

870.214,50

794
44
11
2
5

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

884.976,40
49.080,00
124.136,00
7.932,00
37.117,20
12.600,00 1.115.841,60

824
113
115
7
0
11

805
119
109
6
0
11

766
86
112
6
0
34

6
2.160

5
2.370

2
1.996

Renteindtægter
Indtægt i alt

7.301,55
2.230.642,65

Udgifter:
Havn & plads:
Areal-leje, skatter & afgifter
Vandforbrug
Materialer
Traktor
Hegn & låger
Elforbrug
Refunderet energiafgift
Refunderet vandafgift
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
Bollen
Toilet nord+sønd mole
Lønninger
Pension
ATP & andre bidrag
Personaleomkostninger
Vogn & spil
Brug af spil
Indkøbt brændstof
Solgt brændstof
Arbejde
Uddybning af havn
Joller
Havnepenge

15.190,00
-840,00
58.518,64
-72.677,38

130
73
185
40
1
95
-31
-12
89
19
7
14
62
309
0
6
11
12
0
33
-33
268
0
0
-61

124
57
139
87
0
123
-49
-13
79
34
8
9
66
277
0
7
17
3
-1
35
-41
151
0
0
-43

226.190,38

48
0
0
33
3
0
-156
91
0
0
0
0
150

12
0
0
31
3
0
-147
33
0
0
0
0
502

39
0
0
25
2
0
-138
38
0
0
0
0
205

183.574,07

86
80
4
22
-12

81
61
0
17
-12

85
53
16
22
-13

70.555,13

24
24
66
2

24
27
20
0

22
21
11
1

14.350,00
-14.158,74
329.379,51
22.008,00
1.275,00
-53.751,20

Klubhus:
Fornyelse & reparationer
Fjernvarme - installation
Rengøring
Forsikring
Ejendomsskat
Fjernvarmeforbrug
Lejeindtægt
Restaurant vedligeholdelse
Annoncering
El-forbrug 2, halvår 2008
Bankgaranti Forpagter
Depot tidligere forpagter
Køkken vedligeholdelse

86.952,56
108.787,21
25.000,00
34.344,75
2.801,47
7.382,55
-82.960,00
15.722,15
13.198,40
75.645,01
-96.000,00
-50.000,00
85.316,28

Bladet:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Momsregulering
Annonceindtægt

90.320,41
88.601,18
1.824,00
17.682,81
-14.854,33

Fester:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Hornorkester

25.200,00
32.227,45
13.127,68
0,00
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1.370.995,98

117
36
136
12
10
118
-26
-6
63
19
6
34
96
351
15
5
7
10
-1
14
-28
412
51
0
-48

134.161,98
66.338,06
146.187,10
9.494,52
59.615,40
102.370,60
-26.737,46
-20.710,50
64.189,99
33.711,76
4.159,49
5.749,66
71.167,41
371.197,00
38.000,00
9.267,06
3.731,34

Administration:
Honorar kasserer/revisor
Telefon
Frimærker m.m
Frihavnsmærker
Gebyrer & internetomkostn.
Kontingenter
Gaver & Blomster
Kontorhold
Tilskud kommunen
Generalforsamling
Møder & rejsepenge
Fortæring
Indkøbte varer
Solgte varer
Forsikring & tillæg

6.790,80
10.614,98

58.826,64

25
13
14
-3
0
99
10
30
-254
10
6
22
14
-11
-1

4.652,00

4.652,00

15

25

7

245,01

245,01

3

19

15

12.361,85
11.607,74
28.125,00
8.285,12
5.375,75
575,00
0,00

66.330,46

12
1
0
11
5
1
0

7
21
0
11
6
1
1

4
6
0
15
5
1
0

4.073,00

4.073,00

8

30

0

39.186,83

36
22
4
10
35
1
10
-9
0

50
17
3
9
35
2
9
-5
0

41
8
3
12
18
1
8
-6
0

31.441,38

1
0
0
10
4

3
0
0
7
0

1
0
3
6
5

5.297,00

13

13

8

279.602,92

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Udgifter i alt

2.340.970,80

2.035

2.203

1.660

Årets resultat

-110.328,15

125

167

336

Bestyrelsesmøder:
Renteudgifter:
Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelse & reparationer
Pavillon
Materialer
Forsikringer
Kontingenter
Startpenge
Mora
Junior:
Fornyelse & reparationer
Materialer
Brændstof
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Modtagne gaver (DR kr. 48.000)
Kursus
Kapsejlads:
Materialer
Pavillon
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
Kursus

39.650,00
16.658,11
11.436,40
-2.720,00
3.837,15
100.755,21
4.853,30
48.823,60
-201.524,91
6.933,00
3.669,00
9.050,00
18.377,00
-11.586,20

40.478,75
15.861,45
1.553,33
-4.408,90
35.636,00
1.050,00
13.016,20
-64.000,00
0,00

1.616,90
28.125,00
0,00
1.699,48
0,00

Motorbåde:
Materialer & præmier
Cafe Sundby Sejl:
Salg af mad & drikke m.v.
Køb af mad & drikke m.v.
Lønninger & personaleomk.
Adm. Omkostninger
Renovation & rengøringsart.
Annoncering
Mindre nyanskaffelser mv
El-forbrug 2. halvår 09

-323.454,00
210.403,97
278.513,40
11.686,13
29.595,67
1.200,00
52.087,93
19.569,82

30
12
20
-3
0
110
19
20
-149
10
4
7
12
-16
-6

30
18
14
-3
0
84
9
11
-192
10
6
13
59
-14
-4
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Status pr. 31.12.2009
Aktiver:
Kassebeholdning
Giro-konto
Kassekredit
Havnekonto m/visakort
Udenl. Kreditkort tilgode
MOMS tilgodehavende
Bankgaranti Forpagter
Bankbog skolefond
Bankbog brandforsikring

674.765,57

1
50
176
0
0
21
0
1
233

8
25
146
0
0
66
0
1
227

6
99
315
0
0
94
0
1
217

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

1,00
1,00
77.000,00
60.000,00
65.000,00
57.000,00
1,00
1,00
1,00
3.650.000,00

0
0
77
60
65
57
0
0
0
3.650

0
0
77
60
65
57
0
0
0
3.650

0
0
77
60
91
58
0
0
0
3.650

Aktiver i alt

4.583.770,57

4.391

4.382

4.668

1.515,81
4,47

1.520,28

0
2

1
0

1
0

233.439,78
2.373,88

235.813,66

227
6

217
11

214
3

Lån Dansk Sejlunion
Afdrag

0,00
0,00

0,00

90
-90

135
-45

180
-45

Lån Dansk Idrætsforbund
Afdrag

0,00
0,00

0,00

30
-30

45
-15

60
-15

246.740,43
5.934,04
19.000,00
54.860,00
45.037,00
31.117,50
210.000,00
0,00
1.000,00

171
6
19
55
11
0
0
50
1

213
6
18
13
14
0
0
50
1

499
140
16
0
13
0
0
50
1

3.732.747,66

3.718
125

3.551
167

3.215
336

4.583.770,57

4.391

4.382

4.668

Passiver:
Skolefond saldo 1.1.2008
+ renter
Brandforsikring saldo 1.1.2008
+ renter

9.377,50
64.011,85
105.806,59
6.166,69
15.108,00
140.961,00
96.000,00
1.520,28
235.813,66

Pengemellemværender
Legeplads fond
Depositum medlemmer med elmåler
Opsparing foreningsfartøjer
Skyldig A-skat o.l.
Skyldige feriepenge
For meget tilskud Kbh komm
Depositum tidligere forpagter
Depositum ASS
Reguleringskonto saldo 1.1.2009
+/- årets resultat
Passiver i alt

Britta Scharff
Kasserer
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3.843.075,81
-110.328,15

^

'

:

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 25. januar 2010
Afbud fra Lena, Kim, Marc, Flem
ming og Vagn.
Punkt 1. Protokol:
Formanden for Dansk Sejlunions
hovedbestyrelse har meddelt, at han
går af som formand ved den forestå
ende generalforsamling.
SSF's formand har modtaget skriftli
ge forslag til DS generalforsamling
og har formidlet dem videre til be
styrelsen til gennemlæsning.
Formanden har tilmeldt sig valgmø
det i Amager Øst Lokaludvalg den
4. februar.
Han deltager også i generalforsam
lingen i Det maritime Ungdomshus
den 23. februar.
Punkt 2. Beretning:
Den planlagte revision af forenin
gens love og regler kan ikke færdig
gøres nu og udsættes derfor til efter
året.
Den 26. ds. afholdes afsluttende sam
-taler med to aktuelle og lovende
emner vedrørende forpagtningen af
restauranten.
SSF's lejekontrakt er videresendt til
DIF's juridiske afdeling, og en tilba
gemelding ventes snarest muligt.
Afgørelsen vil være principiel i for
hold til andre idrætsforeninger, der
har samme vilkår som SSF.
Månedens budgetsammenligning
godtgjorde, at det nok bliver nød
vendigt at låne lidt på kassekredit
ten og/eller bruge noget af formuen
for at dække det underskud, der
opstår, indtil kontingenterne bliver
indbetalt.
De relevante papirer vedrørende
kontingentopkrævning m.m. er
sendt til PBS til videreformidling.
Punkt 3. Havn og Plads:
Hvis Henning ikke kan fortsætte
som indkræver af havnepenge i den
kommende sæson, skal der annon
ceres i bladet efter en afløser.

På baggrund af flere henvendelser
fra medlemmer, der har fået låne
plads, skal følgende præciseres: Lå
nepladser tildeles for ét år ad gan
gen. Der skal afleveres en skriftlig
ansøgning om en låneplads hvert år,
og dette skal ske personligt i konto
rets åbningstid.
På grund af dårlige erfaringer vil
havneudvalget håndhæve følgende:
Pladsmærker udleveres kun mod
personlig henvendelse på kontoret.
Manglende pladsmærke vil udløse
en bøde i henhold til havneregle
mentets § 7. Har man problemer
med at afhente pladsmærket i åb
ningstiden, kan der træffes anden
aftale ved telefonisk henvendelse til
havneudvalget.
Også rigtig brug af foreningens
stander forventes (Havnens § 3).
Punkt 4. Klubhus:
Fa. Mejlshede har sponsoreret en
elektronisk lås til havnekontoret.
Der er indkøbt en tilsvarende til
værkstedet på nordre mole. Begge
låse er monteret.
Istandsættelsen af klubhuset er i
fuld gang. Herunder er de forskelli
ge udsugninger blevet gennemgået.
Der er ved at blive tegnet service
kontrakter for restaurantens inven
tar m.m. Bestyrelseskontoret er ble
vet sat i stand, og bestyrelsesmed
lemmerne anmodes om ikke at bru
ge kontoret til oplagring og til at
rydde op i skabene.
Arbejdet med forsikringerne har
været sat i bero på grund af arbejdet
i klubhuset, men vil blive genopta
get i februar. Sagen vedrørende de
tidligere forpagtere er ved at være
endeligt slut.
Det henstilles, at private sedler/
beskeder alene ophænges på de der
til indrettede opslagstavler.
Det blev besluttet, at alarmen i klub
huset ændres, så der kun er ét
alarmnummer. Dette vil blive æn

dret ved første lejlighed.
Punkt 5. Fester:
Planlægningen af bankospillet den
7. februar er i gang. Arrangørerne
holder møde den 26. januar. Der vil
kunne købes drikkevarer og kaffe/
te, men ikke mad i større omfang.
Charlie og Mette er blevet hyret til
udskænkning på dagen.
Fastelavnsfesten den 14. februar er
også under forberedelse.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Instruktørerne deltager på bådmes
sen i Bellacenter. De nærmere aftaler
skal træffes på et møde i den nær
meste fremtid.
Sejlerskolens sejlbåde er fuldt
booket til den kommende sæson.
Der er stadig nogle få pladser i mo
torbåd.
Punkt 7. Ungdom og joller:
intet.
Punkt 8. Kapsejlads:
Der ventes stadig på flere oplysnin
ger vedrørende DFÆL's sommer
stævne i SSF.
Foreningen af Luffe 37 har henvendt
sig med en forespørgsel om at holde
DM i SSF i sommeren 2011.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Intet.
Punkt 10. Bladet:
Indkaldelsen til Generalforsamlin
gen blev gennemlæst og trykkes i
det kommende blad.
Alle opfordres stadig til at sende
stof til bladet og især til kalenderen.
Punkt 11. Eventuelt: Intet.
Mødet slut 19.50
Næste møde 22.02.10
Tonny Pedersen Bjørka Schandorff
Formand
Referent
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 22. februar 2010
Afbud fra Svend Sokkelund og
Vagn Preisler.

blevet sendt til Trygfonden, svar
afventes.

Inden bestyrelsesmødet begyndte
blev bestyrelsen og forpagterne
præsenteret for hinanden og her
blev udvekslet forventninger om et
rigtig godt samarbejde.

Punkt 4. Klubhus:
Fritz har haft møde med Codan for
at gennemgå foreningens forsikrin
ger og er indtil videre nået frem til
at vi har forsikret 1270 m2 bygninger
til en præmie på kr. 38814,- årligt,
hertil kommer løsøreforsikring på
kr. 23179,-.
Forpagterens løsøreforsikring ind
går i foreningens forsikring og beta
les af forpagter direkte til SSF.
Der var enighed om at tegne en
stormflodsforsikring, så skader i
lighed med sidste kraftige højvande
kan imødekommes.

Punkt 1. Protokol:
DS holder generalforsamling den
20. marts i Nyborg. Fra SSF deltager
Tonny, Mark og Lena. På general
forsamlingen skal der tages stilling
til flere vigtige forslag, som vedrø
rer DS fremtid.
Østersøkredsen holder generalfor
samling den 11. marts og den afhol
des i SSF. Tonny, Lillian Green og
Jens Green deltager.
Punkt 2. Beretning:
2 bestyrelsesmedlemmer har meldt
ud at de ikke ønsker genvalg, hvil
ket betyder, at nye kræfter skal træ
de til for at besætte posterne efter de
afgående bestyrelsesmedlemmer.
Lejebetingelser for lokaler i restau
ranten til brug fester og andre arran
gementer blev gennemgået og bety
der at foreningens medlemmer ikke
skal betale for booking af lokaler, de
betaler kontingent og bidrager her
igennem til brug af lokalerne. Ude
fra kommende betaler en nærmere
fastlagt leje til foreningen.
SSF har booket til hele årets faste
arrangementer og eller skal der reg
nes med mindst 3 måneders forud
bestilling.
Punkt 3. Havn og Plads:
Pladsmærker er nu klar og kan af
hentes på kontoret om torsdagen.
Det henstilles kraftigt til medlem
merne om at rydde op efter sig og i
øvrigt overholde foreningens ved
tægter. En notits til bladet herom er
på vej.
En ansøgning om en hjertestarter er
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Punkt 5. Fester:
Intet.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Instruktørmødet blev afholdt den
12. februar og her blev der arbejdet
på at lave en uddannelsesplan for
nye instruktører.
Den kommende sejlerskolesæson
blev gennemgået og der ønskes en
tilgang af nye instruktører. Alle der
kunne tænke sig at videregive sin
viden kan henvende sig til Jan, skolechefen.
Sejlerskolens instruktører og hjælpe
re vil gøre en indsats for at hjælpe
ungdomsafdelingen med praktisk
arbejde.
Dansk Sejlunions stand på Bella
Centret handler meget om sejleruddannelse og mange medlemmer fra
flere sejlklubber deltager på standen
for at fortælle om sejleruddannelse i
klubberne.
Sejlerskolen er allerede nu overteg
net og der oprettes en venteliste.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Efter vinterens pause er der meget
stille i afdelingen, børnene møder
meget spredt og det er derfor svært

at gennemføre et egentligt undervis
ningsforløb.
Meddelelserne i bladet og på hjem
mesiden, med ønsket om at få flere
forældre og medlemmer til at delta
ge i ungdomsarbejdet har desværre
ikke givet det ønskede resultat, der
kan bruges mange flere til at deltage
i ungdomsarbejdet, både på land og
på vandet.
Pinsearrangementet forsøges gen
nemført, evt. med hjælp udefra. Ind
bydelserne laves og sendes ud.
Der er stor forhåbning til det kom
mende forældremøde, hvor der vil
blive appelleret til forældrene om at
yde en større indsats til fordel for
børnene.
Ynglingene er ved at blive klargjort
til sæsonen.
Punkt 8. Kapsejlads:
Luffe 37 har ytret ønske om at afhol
de DM stævne i SSF i 2011 og der er
også ønske om at holde DM for fol
kebåde i juli 2011, evt. sammen med
Kastrup. Mulighederne undersøges
nærmere inden der tages endelig
stilling.
Der arbejdes stadig med en protest
sag fra sidste Ynglingestævne.
SSF ansøger om fornyelse af status
som ungdomsvenlig sejlklub..
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Intet.
Punkt 10. Bladet:
Intet
Punkt 11. Eventuelt:
Intet.
Næste møde mandag den 29. marts
kl. 1830.
Tonny Pedersen
Formand

Poul Christensen
Referent

2^
Fra & til medlemmer
Henning Andersen Medl. 552 skriver:
Med tak for den nye profil som bladet fik med "Fra og til medlemmer" flot position side 3-4, Det vil nu altid være
spændene et åbne bladet og kunne læse hvad vi tænker og hvad vores hjerteblod banker for. F.eks. Foreningsproblemer, gode ideer, ris eller ros og kommentarer eet. Ikke fordi formanden ikke gør sit bedste i den retning og ikke fordi
det ikke altid har været muligt.
^
Med med "Fra og til medlemmerne" er der ligesom en invitation til at komij|ji frit frem.

Det gjorde jeg i januar, for når jeg går tur på molerne og i havnen møder jeg ofte havde andre medlemmer og her fal
der snakken ofte på vores gaffelriggede skolebåd og der udtrykkes ofte et savn efter at se den smukke ældre båd sejle
og krydse i vores havn.
Derfor skrev jeg artiklen med mine og andres tanker, for dette styklfe af SSFs halvfjerdsårige sejlerskolehistorie. Det
blev bakket op af formanden i hans klumme, endnu før vi hav&e læst artiklen og han skal have tak og vide at det må
ske vil få stor betydning for projectes udførelse.
Men der skal nogle aktiviteter til.

Her og der, og på disse sider er der god mulighed for at støtte med gode tanker og ideer.
Men ellers må man vel sige, at der kommer ingenting ud af ingenting.

Og måske kaldes det stagnation hvis man lader stå til, i stedet for i fællesskab at løfte tingene på plads. Men det skulle
vel være muligt at få tingende på plads, når vi har så vigtig en sag som vores sejlerskolekultur med Danmarks ældste
klinkbyggede, gaffelriggede skolebåd, som der er i absolut bevaringsmæssig god stand, men blot nu skal indhente den
manglende vedligeholdelse. Vi må have løftet økonomien på plads til denne renovering, ved at annoncere vores pro
jekt ud i naboklubber, lokalblade, Amagerposten o.v.s. gratis, de får vores historie
Yp

Vi er 1200 Medl. Der bor 12000 mennesker nær ved SSF et enormt potentiale .

Når man så også har en stor restaurant med udsigt over havet (der endvidereer offentlig tilgængelig) og dertil har vi
så det væsentligste, vores kulturarv, som annonceret på den dertil rigtige måde, kan forene dette potentiale så det bli
ver gavnligt, for vores forening på forskellig vis.
M
Så er det altså ideer, der skal efterlyses for at kunne udnytte disse muligheder.

Det ville så være rigtigt godt, hvis så mange som muligt af vores aktive medlemmer vil føle sig engagerede og deltage i
udbredelsen af vores project.
Ideer.

Ideer

Her er en— måske ikke så gennemtænkt ide- men et muligt forslag til en tekstKunne du tænke dig at få en snaps ogkh sildemad^i. Lign... I vores Maritime Restuarant med udsigt o-ger Øresund.
Det får du ved at støtte voits Sefl'erskote projegtf mqakr. l k 00, pr/person tag v'åiner og bekendte med. De vil derefter"
altid være velkommen i SSFs. Maritimrreasturant Vi har motigé miaaagsretter på Menuen feks.... Flæskesteg.....
Oksesteg
Bøffer
samt et stort udvalg i højt smørrebrød.
Kom ....Kom... og bliv overrasket over høj kvalitet og rimelige priser.
VELKOMMEN i SSF. MAI

Der må trykkes en fotoplance med vores smukke gaffelrigger. Fotoet i bladet var et meget fint symbol på sejlerskole
kulturen og harmonien i dette, den klinkbyggede, gaffelriggede skolebåd på kryds i Øresund med elever, er også
yderst anvendelig til blikfang i størrelse 1,5 gange 2,0 meter til f.eks. klubhus, Bella Centeret og lign. og evt. med oven
stående tekst.
Forslag /ideer til at løse økonomien i project "Kulturarven" bedes sendes til "Fra og til Medlemmer"
Redaktionens Email chiep@ pc.dk eller skriv og læg forslag og ideer i postkassen på kontoret.
Med venlig hilsen Henning Andersen, medl. 552, e-mail

Klubhuset åbnede for sæsonen 2010
med det årlige bankospil
Ved ekstraspil var der præmier sponseret af Kjer VVS

Formanden byder velkommen

Præmiebordet inden det blev ryddet

Gertog Karsten med fruer klarede en fin
betjening med smørrebrød m.m., selvom
restauranten endnu ikke var åbnet

En vinder kontrolleres

En vinder mere

Vinderen af den store kurv.

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

Læreren til eleverne: -Den af
jer, der er mest doven får fri!
Alle lægger sig ned undtagen
Ole.
Læreren: - Hvorfor lægger du
dig ikke ned Ole?
Ole: - Det gider jeg ikke.

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

^/Ignettens Jgådservice
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^mager

Jlelefon: 3257 6106
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Ministeriet for Fødevarer,

Aktiviteter i SSF i 2010

Landbrug og fiskeri
Fisketegn
Alle lyst- og fritidsfiskere skal have fisketegn
med mindre de ejer grunden, der støder op til
saltvand (gælder kun lystfiskeri) eller fersk

1.
23.
12.
16.
23.
4.

maj
maj
juni
okt
okt
dec

Standerhejsning, en festlig start på sommerens glæder.
Pinsemorgen fejres med morgenbrød og en lille en til halsen,
Familiesejlads (program følger).
Standernedhaling i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700
Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930.
SSF's Julefrokost.

vand (gælder både lyst- og fritidsfisken).
Krav om almindeligt fisketegn gælder heller
ikke 'put-and-take' søer og særlige 'ørred
søer', men her skal man i nogle tilfælde købe
et særligt fiskekort.
Hvis du fisker i ferskvand, skal du huske at
have tilladelse af den, der har fiskeretten.
Du kan vælge mellem to fisketegn, afhængig
af om du fisker med stang eller garn og ruser

Lystfiskertegn
Fisker du med stang eller andre lette håndred
skaber, skal du have lystfiskertegn.
Prisen er 35 kroner pr. dag, 100 kroner for en
uge og 140 kroner for hele året.
Hvis du er under 18 eller fyldt 65 kan du fiske
gratis, men husk at have legitimation med, når
du fisker.

Sejlerskolen
10.
12.
25.
21/22.
1.
4.
5.
25.
26.
1.
2/3.

april
april
juni
aug
sept
sept
sept
sept
sept
okt
okt

Sejlerskolens startmøde for elever og instruktører.
Klargøring begynder.
Instruktørmøde kl. 1800
Weekend tur for sejlerskolens elever og venner. I
Tilmelding til duelighedsprøve.
Motorlære i påhængsmotor, start kl.1000
Motorlære i indenbords dieselmotor, start kl.1000
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Afslutning med sammenkomst for elever og venner kl. 1830.
Eksamen reservedage/afrigning af bådene.

Fritidsfiskertegn
Fisker du med for eksempel garn eller ruser,
skal du have fritidsfiskertegn.
Det koster 275 kroner for et år og gælder også
som lystfiskertegn.
Man skal være fyldt 12 år for at udøve fritidsfi
sken, og du skal betale for det, også selvom du
er 65 år eller mere.

Husk, at du som lyst- og fri
tidsfisker ikke må sælge din
fangst

Læreren til eleven:
- Lille Ole, hvis jordens omkreds er 40.000 kilometer, og en bak
ke æg koster 15 kroner, hvor gammel er jeg så?
- 34 år.
- Det er faktisk rigtigt, hvordan kunne du gætte det?

Her kan du købe fisketegn
Fisketegn kan købes online på

- Det er da nemt nok. Min søster er 17, og hun er kun halvskør.

www.fisketegn.dk, på nogle posthuse og turist
kontorer og på nogle campingpladser.
Når du køber fisketegn, får du et fiskerinum
mer, som er dit bevis for retten til at fiske.
til
BELUXE

Køber du for eksempel dit fisketegn på nettet

"mm

en tidlig morgen, kan du tage på fisketur med

_——
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det samme, selvom der går et par uger før, du
får kortet, hvis du har valgt at købe et plastik
kort.

Forbud mod at fiske

i

Vær opmærksom på, at der nogle steder er
forbudt at fiske. Der kan være fredningsbælter
og regler om afstand til andre fiskeres redska
ber og til kysten. Der kan også være helt lokale
regler. Kontakt fiskeriinspektoratet i området,
hvis du er i tvivl.

11

Du kan se mere på
www.fvm.dk

LJL

—

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
TIf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk
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Ungdomsafdelingen
Aktiviteter i 2010
Mandag d. 8. marts Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Mandag d. 15. marts Vinterundervisning kl. 18.00-20.00
Mandag d. 22. marts Forårs ungdoms- og forældremøde kl. 18.00 - 20.00
Mandag d. 29. marts Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Mandag d. 5. april Lukket pga. Påske
Mandag d. 12. april Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Mandag d. 19. april Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Lørdag d. 24. april Tilrigning kl. 10.00-ca. 16.00 Husk madpakke
Søndag d. 25. april Tilrigning kl. 10.00- ca. 15.00
Mandag d. 26. april Tilrigning/sejlads hvis klar kl. 17.30-ca.20.00
Mandag d. 3. maj Tilrigning/sejlads hvis klar kl. 17.30-ca. 20.00
Mandag d. 10. maj Sejlads kl. 17.30 - ca.20.00
Mandag d. 17. maj Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Fredag d. 21. maj til søndag d. 23. maj Pinsearrangement "Sejl noget andet" i SSF.
Indbydelse udsendes senere. Tilmelding nødvendig.

Mandag d. 24. maj Aflyst pga. Pinse
Mandag d. 31. maj Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 7. juni Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 14. juni Svømmeprøve og kæntringsøvelser kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 21. juni Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
mandag d. 21. juni Sidste frist for aftale og tilmelding til sejlads i sommerferien

Mandag d. 28. juni Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00 afhænger af tilmeldinger
Mandag d. 5. juli Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00 afhænger af tilmeldinger
Mandag d. 12. juli Sejlads afhænger af tilmeldinger
Mandag d. 19. juli Sejlads afhænger af tilmeldinger
Mandag d. 26. juli Sejlads afhænger af tilmeldinger
Mandag d. 2. aug. Sejlads afhænger af tilmeldinger
Mandag d. 9. aug. Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 16. aug. Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 23. aug. Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 30. aug. Sejlads kl.17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 6. sep. Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 13. sep. Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Mandag d. 20. sep. Sejlads kl. 17.30 - ca. 20.00
Lørdag d. 25. sep. Klubmesterskab og forældresejlads kl. 9.00 - ?
Indbydelse udsendes senere. Tilmelding nødvendigt

Søndag d. 26. sep. Afrigning kl.10.00 - senest kl. 16.00 Husk madpakke
Mandag d. 27. sep. Afrigning/vinterundervisning kl. 18.00-20.00
Det forsøges at planlægge en weekendtur i løbet af oktober/november måned
Mandag d. 6. dec. Juleafslutning kl. 18.00 - 20.00 (forældre, søskende og andre landkrabber
må i dagens anledning gerne medbringes)

Plan for vintersæsonen 2010-2011 udsendes senere
18

Invitation til alle ungdomssejlere
'

og deres voksne

Vi holder forårsmød«
mandag den 22. marts kl. 1800
i Det Maritime Ungdomshus,
hvor vi vil gennemgå retningslinier
og årets foreløbige program.
Kom, hør og fortæl om dine gode ideer
til sæsonens aktiviteter
og meld dig eller dine voksne
til at ordne alt det praktiske.
Tilmeld dig senest den 20. marts på
ssf.ungdom@ gmail.com
eller sms til 26980033
Med sejlerhilsen fra
Lena

Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 Københavns

N

Ægj

P O $ T )"
^
DANMARK

Restauranten
Er nu åben hver daIg kl. 12 til 21
Nye restauratører
byder velkommen
til en ny sæson med:

Karsten

Gert

Dagens ret til kr. 75.Se menukortet
eller vi har en
2 retters menu kr. 175.3 retters menu kr. 225.Samt få udvalgte retter fra vores menu kort.
Vin, øl, kaffe, the m.m.
Søndag mellem kl. 12-15 er der frokostbuffet til kr. 169.Husk bordbestilling til alle dagene
Se mere på www.sundby-sejlforening.dk

Medlemsblad for Sundby Sejlflr^n ig
Nr. 9r • april 2010 • 69 årgang

Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING

Gæstepladser

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

Indmeldelsesgebyr (indskud)

Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8m
kr. 120,Medlemmer uden plads 1/2 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

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

Aktive

1.000 kr.

Passive

..125 kr.

Juniorer

..125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

..900 kr.

Passive

..450 kr.

Juniorer

..400 kr.

Mini juniorer

..172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.
Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail...flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Pladsleje pr. m2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2)
Helårsplads

..180 kr.

Vinterplads, 1/11 - 30/4

....90 kr.

Låneplads, 1/5 - 31/10

....90 kr.

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Skurleje helårligt
Enkeltskur

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

300 kr.

..360 kr.

Dobbeltskur

..720 kr.

Jolleskur, selvejet

..270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Ny plads (Pælepenge)

1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

..200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

..500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

..500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Søren Rasnussen
28 180 180
— Ring senest kl. 20°° —
E-mail
www.nettoskøde.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
Email....f.meiniche@webspeed.dk

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
Sejl noget andet, er et arrangement
der bliver afholdt i pinsen. Her kan
de unge prøve mange forskellige
aktiviteter, se mere på side 15.
Billedet er fra 2006

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharff.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Formandens klumme

Er rygerne også blinde?
Dette var et spørgsmål fra et
medlem, efter den nyligt over
stået generalforsamling, hvad
mener du svarede jeg, jeg skal
indrømme, at jeg ikke havde den
største lyst, til at få det besvaret.
Jeg mener at rygerne er et for
fulgt folkefærd, men det skal jo
ikke være, en undskyldning for
dårlig adfærd.

Jeg blev pænt trukket udenfor,
både ved terrassen og ved ind
gangen til klubhuset, og begge
steder står der jo store askebæge
re, men det er åbenbart ikke mu
ligt, at ramme disse med cigaret
skodderne, for der lå ganske
simpelthen, mange flere skodder
på jorden end i vores askebæge
re.

Det er for dårligt at man ikke
kan ramme askebægrene.

Nu kan det jo også være blæsten,
der har løftet dem ud af bægre
ne, eller en eller anden dårlig
undskyldning, så kære rygere
tag jer sammen og brug aske
bægrene som er opstillet til det
samme.

Skal vi lukke havnen et års tid?
Kunne det være løsningen?
Det var igen et medlem, der kom
med ideenL luk havnen i et år,
tøm den for vand, grav ordent
ligt ud til en god dybde i hav
nen, slå ny spunsvæg ned, lav
nye moler, gerne flydebroer, og
en mere i søndre bassin, slå ny
pæle i.
Altså en totalrenovering af SSF.
Sikke en god ide, men kan man

gøre det? Hvad koster det? Hvor
gør vi af bådene i den sæson?
Hvordan financierer vi det? Kan
det overhovedet lade sig gi sig?
Det ville være en drøm for mig,
at få et sådant projekt ført igen
nem, tænk engang at have en
havn med stor dybde, renset
bund, nye spunsvægge og pæle,
og nye flydebroer, det ville være

helt fantastisk, at kunne overgive
det til den næste formand og så
før SSF's 100 års fødselsdag.
Et krav for overhovedet at begi
ve sig ud i et sådant eventyr,
måtte være, at der ikke var tid på
vores lejemål.
Det er altid rart at have drømme,
hvis disse ikke findes, hvad så,
så jeg drømmer videre.

Skal vi have Matchracecenter på amager?
Er det noget vi skal deltage i, vil
der nok være mange der siger,
og selvfølgelig skal vi det.
SSF er en af danmarks største
klubber medlemsmæssigt, der er
en voldsom koncentration af

lystfartøjer, hvis det ikke er mu
ligt at klubberne dragør, kastrup,
lynetten og SSF at stable dette på
benene, så står det værre til med
sejlsporten, end jeg havde troet,
jeg har bestemt tænkt mig, at gå

helhjertet ind i dette projekt, vi
skal have den ekstra dimension
på sejlsporten, dette vil muliggø
re det for klubberne, at tilbyde
vore unge sejlere noget mere.

Kære medlemmer.
Nu kommer tiden vi alle har ventet på, hav en rigtig god sæson, med en masse
hygge, lange sejlture og forhåbentlig også en masse SSF-både, som deltagere i
kapsejladser, vi ses derude.
Tonny
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Hvad laver vi egentlig i bestyrelsen
I ved jo alle hvad vi laver. Den
daglige drift af havnen, med alle
de arbejdsopgaver der gør, at i
kan komme ned og nyde vores
hyggelige havn, sætte jeres både
i vandet, sejle ud og ind, tage et
bad, komme på toiletterne, sidde
ved grillerne og køre tæerne
gennem græsset som er slået,
putte skrald i bøtterne, som på
forunderlig vis er tomme, bruge
mastekranen, spillene, gå i klub
huset og få noget dejligt mad,
deltage i festerne, putte ting i
skurene, brokke sig til bestyrel
sen, og få et svar på brokkeriet.
Alt dette og mange andre ting
laver vi i bestyrelsen og det gør
vi fordi vi har lysten til det og
fordi vi syntes SSF er et fanta
stisk sted at være.
Men, for der er et 'men'.

Det også vores job at bevare, det
vil sige, komme med forslag til
hvordan vi skal gøre det.
I bestyrelsen kommer vi med en
del forslag. Et forslag er at af
skaffe to generalforsamlinger
om året, og erstatte dem med en
årlig generalforsamling og et
medlemsmøde. Det forslag vil
uden tvivl blive stillet på efterårsgeneralforsamlingen. Sådan
et forslag afstedkommer mange
forandringer i vore love og ved
tægter, men det arbejder vore
lovudvalg på.
En anden del som jeg ser som
meget vigtigt, er økonomien. Vi
skal være visionære og tænke
langsigtet.
Det bedste ved at fremlægge et
regnskab, er at det går lige op,
altså når der hverken er over
eller underskud.
Men kun hvis det forebyggende
arbejde på havnen og dets instal
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lationer er gjort, går det nogen
lunde lige op.
Men vi laver ikke det forebyg
gende arbejde vi skulle.
Hvorfor, er der nogen der spør
ger.
Svaret er nemt, der er ikke pen
ge nok i vores budget til at fore
bygge eller renovere det nød
vendige.
Så kære medlemmer, der er kun
os til at betale, og der vil komme
forslag om forhøjelser på kontin
gent, pladsleje, skurleje og bru
gerbetaling på sejlerskolen.
Tag vel imod disse forslag, vi
skal bruge pengene på at, sørge
for at det stadig, er fantastisk
hyggeligt at komme i SSF, hvor
det er muligt at sejle ind gennem
renden, lægge til kaj, uden at
komme til plumrådne bolvær
ker.
Men vi skal i gang nu.

Så gå ind med åbent sind til de
forslag, som uden tvivl kommer,
det er nemlig bestyrelsens lod at
stille dem, vi skal nemlig være
økonomisk ansvarlige, og tænke
lidt længere ud i fremtiden end
bare lige nu og ikke lade os styre
af følelser på den korte bane,
men på den lange.
Formanden.

Badning er altså forbudt i havn
og rende.
Alligevel er der altid nogen der
skal udfordre skæbnen og der gø
res ofte store anstrengelser for at
bryde reglerne.
Her er en vinterbader taget på fersk
gerning.
Det havde været nemmere at bade
fra jollebroen hvor der er en bade
stige, men det er måske ikke nær så
sjovt som spændingen ved at bryde
reglerne.
pc

Danmarks smukkeste træbåde kommer til vores havn i juli

Fra torsdag den 8. juli til søndag den 11. juli
samles 45-50 af de smukkeste træbåde fra hele
landet til stævne i SSF, både motorbåde og
sejlbåde, små familiebåde og lange, elegante
kapsejlere.
af Svend Erik Sokkelund

Når DFÆL's sommerstævne indtager vores hyg
gelige havn, skal vi holde 'stumpemarked', både
ne skal beses, beundres & bedømmes. Det me
ste af fredagen skal der sejles kapsejlads, og mo
torbådene tager sikkert på tur til Saltholm med
dem, der ikke er til ræs. Der skal grilles
bøffer og
udveksles
staldtips,
snakkes træ &
lak &
vrangvillige køl
bolte,
drikkes fadøl og
rødvin, synges
og spilles og
fortælles drabelige historier. Hver aften ser vi
billeder fra dagens begivenheder.
Søspejdertroppen 'Fribytterne' kommer på besøg
med deres Aalborgjoller, og kragejollerne fra
Svanemøllehavnens sejlerskoler kommer også.
Der er en snes træbåde i SSF; de deltager da
også, ikk'?
Frivillige & træbådsfolk
...der vil gi' en hånd til stævnet, og være med,
hvor tingene sker, mødes i
Pejsestuen torsdag den 6. maj kl. 19
Nyhedsbrev
Hvis du vil have stævnets nyhedsbrev og følge
med i forberedelserne til årets træbådstræf, så
send en mail mrk. DFÆL til
sally@sokkelund.net
Når tiden tillader det, skriver jeg mere om planer,
forberedelser og stævne på bloggen
http:// traebaade.blogspot.com
Der kommer rigtigt mange gæster til vores havn
i år; tag godt imod dem. Vi er blevet en del af de
rekreative områder, vi er miljø!
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4 Standerhejsning

i

& Vi møjies ved staniTeren.éen 1. maj kl. 17oo
-fc
Efter formyndens tale, kanonskydning m.m. er foreningen
<*T
w vært foren jsl eller vand.
Kl. ca. lifter der middag og efter middagen er der musik og dans

•C
Jr HovedretX
/

|

Hl

•

I

*3k

I

•Gammeldags bkstesteg med sauterede bønner, bacon
hertil waldorfswiU pomrissoles og sauce

f

& Dessert hl %
Italienske isbombei\tied frisk frugt
Jr

i

£ Kr. 149.^ Tilmelding og bordbestilling i restauranten

Senest tirsdag den 27 april
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Loppemarked
Loppemarkedet er dagen efter standerhejsningen
søndag den 2. maj kl. II00 foran klubhuset
og kun standplads for
ÆBfå
medlemmer af sejlforeningen.
mJm
:

m

SUNDBY SEJLFORENINGS SALUTKANON LAUG
Standerhejsning lørdag den 1. maj
Vi mødes i Green House klokken 16:30, hvor der kan købes en Øl
og gøres klar til skydning klokken ca. 17:1
Der mødes i uniform^Htéti kasEet og kanøntøMy^hael tage
Marine Mogens sørger for åt^pftg af Green House

Sommer spisning fredag deri (MT Q6 klokken 18:00
Vi mødes i fritidshuset
kken lo®) til spisning.^
Der mødes i uniform med kasket og kaltør^G^^^^^
Der viLkom

ærm

Michael Ronild
ronild@stQfanet.dk
Telefon,: 40 53 61 95

lave maden og hvad vi spiser.

Hans Guldager
jj
guldring@stofanet.dk
Telefon.:40 14 73 2*
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Husk det nu!
Desværre har vi nogle medlemmer, som ikke er så gode til at overholde vores love og reglementer og det er til stor
irritation for havneudvalget og især de mange medlemmer, som altid har orden i tingene.
Havneudvalget vil i år sætte fokus på overholdelse af foreningens love og regler, nogle er nævnt herunder.

Betal dit kontinent og pladsleje til tiden.
Love § 6 (uddrag)
Et medlem, der ikke overholder fristen for betaling af kontingent, pladsleje eller andre ydelser, skal have tilsendt en ryk
kerskrivelse.
Hvis det skyldige beløb samt et ekspeditionsgebyr, fastsat af bestyrelsen, ikke er betalt senest en måned herefter, mistes
medlemskabet/havnepladsen.
Bestyrelsen kan fravige denne bestemmelse, når særlige grunde taler herfor, og der foreligger skriftlig anmodning om
henstand inden betalingsfristens udløb.
En liste over slettede medlemmer offentliggøres i medlemsbladet.
Et medlem, der slettes af foreningen på grund af restance, er pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og sine øvrige effek
ter fra foreningens område og kan kun optages som nyt medlem mod betaling af det skyldige beløb, ekspeditionsgebyr og
nyt indskud.

Skal du slibe i området under vandlinjen, kan dette foretages
på følgende måde:
1.

Du kan vandslibe på bundmalingen.

2.

Du kan tørslibe på bundmalingen, men så skal du bruge en slibemaskine tilsluttet en støvsuger. Denne kan
du leje hos pladsmanden.

Der må ikke slibes tørt uden støvsuger, så giftigt slibestøv kan sprede sig med vinden.

Brug kun godkendt bundmaling.
Havneudvalget vil lave stikprøver for at sikre, at der kun bruges lovlig bundmaling. Bådejere, der ikke kan klargøre
over for udvalget, hvilken lovlige bundmaling de har brugt, må påregne at den anvendte bundmaling vil blive testet
ifølge vores regler.
Ordensreglement havnen § 9 (liddrag)
Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske
lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug
af forbudt bundmaling:
Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer(V medfø
rer tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget
til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører
tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller
pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at be
tale omkostningerne til disse undersøgelser.
Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under
formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner
den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom
ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.
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Sæt dit årsmærke på inden du sætter din båd i vandet.
Ordensreglement havnen § 7
Ved betaling for plads på havnens område udleveres et nummereret farvet årsmærke. Dette mærke skal være afhentet og
være påsat båd/trailer senest 1. juni, og altid ved søsætning.
Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land.
Overholdelse af ovennævnte er fartøj sejerens eget ansvar.
Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver straks taget på land for ejerens regning og risiko plus
et gebyr på kr. 500,-.
Fartøjer med plads på land uden gyldigt pladsmærke(r) skal betale et gebyr på kr. 500,Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest 1. juni. I modsat fald skal medlemmet inden denne dato skriftligt
meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted.
Undladelse heraf vil medføre at pladsen uddeles som låneplads hele det pågældende år.

Din båd skal være tydeligt mærket med navn og hjemsted.
Ordensreglement havnen § 3 (uddrag)

Alle fartøjer, herunder joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter, skal være tydeligt mærkede med navn og hjem
sted.
Fartøjer hjemmehørende i Sundby Sejlforening skal føre foreningens stander.

Ryd op efter dig
Når din båd er sat i vandet, skal du rydde op på din landplads. Ved det forstår vi, at der kun står dit stativ, samt
eventuelle klodser tilbage på pladsen og det skal være mærket med dit medlemsnummer. Alt andet skal være fjer
net.
Hvis landpladsen ikke er ryddet, vil oprydningen uden yderlig varsel blive foretaget for din egen regning af hav
neudvalget.
Ordensreglement havnen § 6
Af hensyn til brandfare skal alt affald fjernes straks ved arbejdets ophør.
Opbevaring af brandbare væsker i skure må kun ske efter myndighedernes bestemmelser.
Henstillen af benzin eller anden brændbar væske på pladsen er forbudt.

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

Er der noget du er i tvivl om, så kontakt havneudvalget.
Vi ønsker alle en god arbejdslyst, med klargøringen og søsætningen.
Hilsen Havneudvalget.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 29. marts 2010
Afbud fra Marc
Formanden bød de nye bestyrelses
medlemmer velkommen og alle
præsenterede sig for hinanden.
Punkt 1. Protokol:
Intet.
Punkt 2. Beretning:
Fordelene ved medlemskab af Blå
Flag blev gennemgået og fordelen
ved medlemskabet er efterhånden
meget lille, resultatet blev at SSF
fortsætter medlemskabet i år fordi
kontingentet er betalt, herefter bli
ver medlemskabet afviklet, forudsat
det bliver til væsentlige større fordel
for foreningen end det er lige nu.
Svend Erik Sokkelund er anker
mand for DFÆL's arrangement i
SSF til sommer. Et midlertidigt bud
get er forelagt bestyrelsen og flere
oplysninger om arrangementets af
vikling forventes snarligt.
Svend, Jan, William og Flemming
har holdt møde om Øveballens
fremtid, der arbejdes hen imod et
udvalg, som skal lave projektforslag
for bådens fremtidige drift og vedli
geholdelse.
Martin fortsætter som SSF's repræ
sentant i Fugl og Fisk
Punkt 3. Havn og Plads:
På midterbroen er udskiftet 82 plan
ker og resten er i dårlig stand og bør
udskiftes snarest, ca. 170 stk. Også
andre steder i havnen trænger mo
lerne til reparation.
Flemming er på et møde med kajak
folkene blevet enig om, at havneud
valget sørger for pladsuddeling for
kajakker på lige fod med andre
pladser.
Et nyt styresystem, der kan samar
bejde havn og kasserer imellem un
dersøges, systemet kan holde styr
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på pladser, pladsuddeling, skure og
integreres med kassererens regn
skab således at alt kommer under et
system. Bestyrelsen og kassereren er
inviteret til Dragør for at se pro
grammet i funktion.
Udlevering af pladsmærker går
strygende, selvom nogle medlem
mer endnu ikke har forstået, at der
skal fremvises et bilag for betalt
bådforsikring.
Fordi bestyrelsen ikke har åbnet for
de sydlige indgange til tiden, har
nogen (medlemmer?) gjort sig den
ulejlighed at klippe låsen med for
eningens store boltsaks og dermed
ødelagt boltsaks og lås. Det er selv
følgelig ikke acceptabelt at bruge
hærværk for at løse et problem, der
kunne klares med en henvendelse til
bestyrelsen.
Punkt 4. Klubhus:
De sidste forsikringer for SSF og
forpagter er ved at være på plads.
Der er lavet en aftale med AC Hjem
meservice om rengøring på toiletter,
kontor og gang m.m.
Kølemaskinerne på klubhusets loft
har svært ved at følge med om som
meren grundet varmen. Der opsæt
tes en isoleret skillevæg i den nord
lige ende for at få et køligere rum,
sidenhen skal lstk. kølemaskine
flyttes til rummet hvor der i forvejen
findes IstkToiletbygningerne på
nordre og sønder mole er i en elen
dig tilstand og det undersøges om
det kan betale sig at renovere eller
der skal investeres i nye.
Et forslag om energigennemgang af
klubhuset undersøges nærmere.
Skoleteltet bliver i fremtiden brugt
til andre formål end hidtil og bliver
dermed ikke fjernet. Elinstallationen
i teltet bliver gennemgået og istand
sat.
I fritidshuset på nordre mole ønskes

noget apparatur, der kan fjerne fug
ten når der varmes op i den kolde
tid.
Punkt 5. Fester:
Det var med stor glæde at øllet var
sat ned i pris på generalforsamlin
gen, alene fordi det var et rent SSF
arrangement.
Standerhejsning, pinse, Set. Hans
aften og andre arrangementer er
under forberedelse.
Punkt 6. Sejlerskolen:
På åbningsmødet den 10. april hvor
elever og instruktører mødes for
ventes et stort fremmøde. Der er 40
elever til sejlbåde og 7 på motorbå
den og 9 på venteliste.
Punkt 7. Ungdom og joller:
På forårsmødet den 22. marts var
der fulde huse. Her var en gennem
gang af regler og sommerens træ
ning og flere forældre meldte sig
samtidig som brovagt og trænere
for de unge, der kan dog bruge flere
hjælpere.
På en tilrigningsweekend i april bli
ver alt grej gennemgået og mærket.
T-shirts til de unge og veste til per
sonale/forældre, alle med tryk, be
stilles så de er klar når sæsonen be
gynder.
Dansk Idrætsforbund anbefaler at
der indhentes lovbefalede børneat
tester hvert eller hvert andet år.
Punkt 8. Kapsejlads:
Sammen med Dragør, Kastrup er
der møde i SSF den 19. april om
kring oplæg til, om klubberne på
Amager skal indkøbe og drive et
matchracecenter i fællesskab.
Mulighederne for at afholde DM for
Folkebåde og DM for Luffe i 2011
undersøges.

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Søren, vores nye motorbådsmand
er blevet grundigt informeret af
Kim om arbejdet med motorbåde,
sikkerhed og vagtplanlægning.
Foreningen har søgt Trygfonden
om en hjertestarter og der undersø
ges mulighederne for at få sponse
ret nye redningsstationer til hav
nen.
Punkt 10. Bladet:
Der vil blive indkaldt til et ekstra
bestyrelsesmøde for forberedelse af
medlemsmøde omkring Øveballen,
lovændringsforslag og bladets/
hjemmesidens fremtid.

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

Punkt 11. Eventuelt:
Intet.

Mødet slut kl. 2140
Næste møde mandag den 26. april
Tonny Pedersen
sen
Formand

^/)ynettens Jgndservice
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^mager

Poul Christen

telefon: 32f7 6106

Referent

Første tildeling af faste pladser 2010

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

Med.nr.
824
744
60
8
893
253
627
856
143
562
961
1070
911
946
186
944
939
469
784
897
460
398
414
9
82
304
607

Navn
Hans Olsen
Ole Wichmann Larsen
Claus Z Nygaard
Jens Svendborg
Jan Arne Kamper
Helle Ina Elmer
Geert Hansen
Kurt Riber
Peter Sørensen
Bolette Lehn Petersen
Arne Bjørn Nielsen
Per Hjorth Christensen
Ib Petersen
Henning Jensen
Erik Bremer Sørensen
Jan Lauridsen
Sofie Rosendahl Hansen
Søren Hess
Søren Steffensen
Marianne Kirstine Jensen
Lars Brun Nielsen
Michael Netschajeff
Eva Noer Kondrup
Allan Petersen
Jan Erik Kristensen
Majbrit Lindberg
Jakob Hommelhoff Jensen

Plads
105
103
42
297
148
308
117
89
19
8
62
140
322
135
100
174
176
200
195
160
161
163
288
18
113
259
162
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Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Mathias Gadegaard Gullaksen,
Matthæusgade 24,1 th. ,1666 K.
Tina Schmidt
Hagbardvej 18, 2300 København S.
Jan Dyrby
Backersvej 77, 2300 S.
Maria Brøste Berentzen
Tingvej 30,1 tv. 2300 S.

Aktiviteter i SSF i 2010
1.
2.
23.
13.
14/15.
16.
23.
4.

maj
maj
maj
juni
aug.
okt.
okt.
dec.

Standerhejsning, en festlig start på sommerens glæder.
Loppemarked
Pinsemorgen fejres med morgenbrød og en lille en til halsen,
Familiesejlads (program følger).
Old-Boys
Standernedhaling i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700
Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930.
SSF's Julefrokost.

Sejlerskolen
10.
12.
25.
21/22.

1.
Fra & til medlemmer

Charlie/Nan

4.
5.
25.
26.

1.
2/3.

april
april
juni
aug.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
okt.
okt.

Sejlerskolens startmøde for elever og instruktører.
Klargøring begynder.
Instruktørmøde kl. 1800
Weekend tur for sejlerskolens elever og venner. I
Tilmelding til duelighedsprøve.
Motorlære i påhængsmotor, start kl.1000
Motorlære i indenbords dieselmotor, start kl.1000
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Afslutning med sammenkomst for elever og venner kl. 1830.
Eksamen reservedage/ afrigning af bådene.

takker for en fantastisk oplevel
se i Sundby Sejleforening
Tak, Til jer alle, hvor var det
fedt at opleve jer. Både I der
kom hver morgen, og de der var
forbi ved anden anledning.
Nu er jeg ikke mere i klubben,
men I kan stadig kontakte mig.
Jeg søger nye jagtmarkeder, og
måske er det en af SSF's 1100
medlemmer der kan bruge en
Charlie. Står I og mangler en
der kan hjælpe, en solid arbejds
kraft I kan stole på, en der ikke
er bange for at give det lille eks
tra indsats?
Jeg vil gerne lære noget nyt i
mit liv, så udfordringer er vel
komne.
Hvis I behov for lidt forårsrengøring, fast rengøring eller an
det Charlie kan hjælpe med,
ring gerne, så kan vi snakke om
det!
Hjertelig hilsen
Charlie - Nan
+4552482360
12

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

Kajak-afdelingen
Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen:
kano.og.kaiak.i.ssf@gmail.com

Kajak i Sundby Sejlforening
Så har du muligheden for at komme på vandet i en spændende og fremadstormende sportsgren,
som kombinerer naturoplevelsen med fysisk- og mental velvære.
Du behøver ikke at være øvet.
Vi starter sæsonen i april/maj med kajakkurser hvor nybegynderen kan lærer det basalt nød
vendige og den øvede kan vidreudvikle eller repeterer forskellige teknikker.

Kursus og turprogram 2010.
Torsdag

15. April.

En snak om fysisk træning og udstyr.
Tilmelding til Frank Lambert franklambert@ofir.dk
Torsdag 6. Maj.
Leg og teknik i lagunen.
Tilmelding til Frank Lambert franklambert@ofir.dk
Torsdag 20. Maj.
Leg og teknik i lagunen.
Tilmelding til Frank Lambert franklambert@ofir.dk
Torsdag 27. Maj.
Introduktionskursus i teknik og redning.
Tilmelding via friluftsrådet hjemmeside http://www.friluftskorpset.dk/Kalender
Søndag
20. Juni.
Københavns Kanaler, Kaffe og Kager. Start kl 13.
Tilmelding til Ludwig
winding@dk.ibm.com
Bemærkning : Forplejning undervejs er for egen regning.
Lørdag
7. August.
Dragørturen. Start kl 10.
Tilmelding til Theis Palm thepa@os.dk
Torsdag 12. August.
Grønlænderrul.
Start kl 17.
Tilmelding til Bo Sand
bosanddk@yahoo.dk
Torsdag 19. August.
Kastrup Havn tur.
Start kl 18.
Tilmelding til Theis Palm thepa@os.dk
Weekend 4-5. September. Bogøturen. Tilmelding til Sten
44sl@hk.dk
Bemærkning : Det er en weekendtur, kræver kajak, sovepose, liggeunderlag etc.
Lørdag
11 September. Amager Rundt. Start kl 09.
Tilmelding til Theis Palm thepa@os.dk
Torsdag 23 September. Middelgrundstur. Start kl 18.
Tilmelding til Theis Palm thepa@os.dk
Udover ovenstående er der

klubaften hver torsdag kl. 18.
Startende medio april, mødes vi i det røde Kajakhus.
De fremmødte bestemmer aftens indhold.
En god dag at få en snak med en klubkajaker.

Velkommen - kig forbi
Kajak i SSF.
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Ungdomsafdelingen
Klart blåt vand skarp let sløret sol kold vind i ryggen
det er forår og sejlsæsonen venter lige rundt om hjørnet
Det kribler og krabler i små og store - skal vi ikke snart på vandet?

Der var flot deltagelse i årets første ungdoms- og forældremøde, hvor retningslinier og
sæsonens foreløbige aktiviteter blev fremlagt og diskuteret. Tak til alle som allerede nu
har meldt sig som hjælper til en eller flere af vores aktiviteter.

Til alle jer som var forhindret i at deltage i mødet - I kan sagtens nå det, vi vil gerne væ
re endnu flere både unge og voksne.

"Vinterundervisningen" fortsætter lidt endnu, men da lyset og temperaturerne efterhån
den gør det muligt at være udendørs, kan det være vi skifter tavlerne og de bløde stole
ud med svaber og sæbe, skruetrækker og svensknøgle eller en rask lille løbetur.

Sæsonen starter med klargøring og tilrigning af joller og ynglinge
lørdag den 24. april fra 10-16 og søndag den 25. april fra 10-15.
Husk madpakke og gerne en kage eller andet godt.

Vi glæder os til at se jer og jeres forældre/andre voksne. Selvom vi satser på, at vejret er
med os, kan det anbefales at medbringe varmt og vandtæt tøj, gummistøvler og jeres go
de humør.
De, som eventuelt er forhindret i at deltage, bedes kontakte undertegnede for en anden
aftale.
Vi ses
Lena

Sejl noget andet!
Invitiation til den årlig pinseweekend i
Sundby Sejlforening
for Østersøkredsens ungdomsmedlemmer og andre.
Afholdes den 21-22-23. maj i det maritime ungdomshus
Igen i år vil Sundby Sejlforening gerne ind
byde 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 sej
le forskellige jolle- og/eller bådtyper.
Vi håber, at vi igen i år kan sætte rekord i til
melding, jolle- og bådtyper.
Weekenden starter
fredag aften 21. maj 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 morgen
mad og afholdes skippermøde.
Sidste samling bliver efter oprydningen søndag kl. 16.
Prisen for arrangementet er i år 200 kr. pr. person.

Denne pris indeholder morgenmad, frokost og frugt lørdag og søndag samt aftensmad lørdag.
For de nærmeste klubber forventes det, at der medbringes, følgebåde, forskellige joller eller kølbå
de og instruktører og/ eller voksne til hjælp og opsyn af de unge sejlere.
Alle skal medbringe luftmadras, sovepose, redningsvest, sejlertøj og grej til personlig hygiejne.
Udover dette skal alle, som ankommer fredag, selv medbringe mad og drikke til denne aften,
med mindre andet aftales med undertegnede.
Tilmelding kan ske hos Lena på
ssf.ungdom@gmail.com

eller
26 98 00 33
senest søndag 9. maj 2010

Forældre til sejlerne er velkommen til at kigge forbi medbringende kage i løbet af weekenden, så
kom forbi og nyd det sammen med os.
Vi glæder os til at se jer
Mange sejlerhilsner fra ungdomsafdelingen i Sundby Sejlforening.
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

POST}

pp

DANMARK

Pinsemorgen.
Søndag den 23 maj
Vi mødes traditionen tro ved klubhusets
terrasse kl. 8 til hornmusik, rundstykker
og en lille en.
Husk selv at medbringe kaffe og det gode humø1
Lotterier med fine præmier.
01 og vand kan købes til særpris indtil kl. 11.

Bladet udkommer kun
1 gang om måneden.
Mellem udgivelserne kan du besøge
foreningens hjemmeside
www.sundby-sejl forening, dk
her kommer nyhederne ligeså hurtigt
som webmasteren modtager dem altid friske og sidste nyt.
Se også opslagstavlen i klubhuset.
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Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING

Gæstepladser

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

Indmeldelsesgebyr (indskud)

Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8 m
kr. 120,Medlemmer uden plads V2 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

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

Aktive

1.000 kr.

Passive

.. 125 kr.

Juniorer

.. 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

..900 kr.

Passive

..450 kr.

Juniorer

..400 kr.

Mini juniorer

..172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.
Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail...flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Helårsplads

..180 kr.

Vinterplads, 1/11 - 30/4

....90 kr.

Låneplads, 1/5 - 31/10

....90 kr.

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

Pladsleje pr. m 2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )

300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

..360 kr.

Dobbeltskur

..720 kr.

Jolleskur, selvejet

..270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne,rosa@nielsen.mail.dk

Ny plads (Pælepenge)

1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

..200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

..500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

..500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef:
Søren Rasnussen
28 180 180
— Ring senest kl. 20°° —
E-mail
ras@nettoskode.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
Email....f.meiniche@webspeed.dk

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
Det gamle havnefogedbolig ved
Frederik den 7 kanal ved Løgstør.
Huset er nu museum og havnen
for enden af den lange gravede
kanal er for længst nedl
vc
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Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharff.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Standerhejsning 2010
Kammerater, nej forkert tale, den
hører til i fælledparken, eller gør
den?
Set i historisk perspektiv, med hen
syn til stifterne af denne sejlklub, så
kan denne indledning vel godt bru
ges, og set i det rette perspektiv,
med hensyn til at de var entreprenø
rer, arbejdsomme, visionære, nyska
bende og ivrige mennesker, som
hele tiden ville udvikle.
I dag er vi 1100 efterkommere af
dem og for at sige det ligeud, så tror
jeg de ville skamme sig over hvor
stillestående vi er i udviklingen.
Det er stadig vores fantastiske skare
af frivillige medlemmer, der sørger
for, at vi alle betaler en lav kontin
gent og pladsleje og nyder godt af
arbejdet.
Disse mennesker kunne godt bruge
flere hænder, flere medlemmer, der
kunne have lyst til, at sørge for det
stadig er billigt, dejligt og hyggeligt
at komme i vores klub.
Vi skal vel ikke til at indføre tvangs
arbejde, eller ekstra beløb i kontin
genter for at bevare foreningen, det
er jo vores klub alle sammen.
I 2008 bød jeg en ny forpagter vel
kommen, i ved hvordan det efterføl
gende gik, i dag vil jeg gøre det
samme, men her er ingen tvivl i mit
sind, her har vi med mennesker at
gøre, som forstår at servicere, lave
god mad, være i gang med nye til
tag, og sidst men ikke mindst har
opfattet hvad SSF er for en størrelse,
så Gert og Carsten med resten af
personalet velkommen i klubben, og
fortsæt blot det gode i gør for SSF.
I år får vi besøg af DeFæle, og her er

Vores voksensejlerskole, ja den bli
ver drevet af rigtig mange frivillige,
og det er en fornøjelse, at se hvor
dan sejlerskolen også udvikler sig,
der er altid nogen i gang og de bli
ver ikke færre.

mindst som arrangør også.
I dag er der vel max 10 både fra SSF
der deltager i kapsejlads, vi har in
gen egne stævner, og værst af alt vi
følger ikke med i udviklingen.
Hvad dette skyldes ved jeg umid
delbart ikke, men noget af det er
mangel på frivillige.
Lad mig sige at, vi er nogle der ger
ne vil have SSF tilbage på kortet,
både med hensyn til at arrangere
stævner, men også rigtig gerne med
i udviklingen.
Vi skal vide, om der er nogen i klub
ben, der har lyst til at lære at sejle
kapsejlads og matchrace, om der er
noget der har lyst, til at lære fra sig
indenfor dette felt.
Hvorfor nu det.
Jo vi er nemlig nogle frivillige, der
gerne vil gøre som vore stiftere,
nemlig være med til at præge den
fortsatte udvikling af SSF.
Vi vil have matchracebåde til SSF i
fællesskab med andre klubber fra
Amager, ellers bliver vi blot sat af,
og det kan ikke være rigtigt, at lan
dets næststørste klub er sat, ikke
blot ud på reservebænken men, helt
op på tribunen.
På næste side er der en artikel vedr.
matchrace og kapsejladsbåde i SSF,
og jer, der blot er den mindste smu
le interesserede kan responder på
denne.
Hvad angår stævner, så har nogle af
de frivillige besluttet, at vi skal på
kortet og vi håber på at afholde DM
hernede næste år for folkebåde og
her skal vi bruge mange frivillige
hjælpere, men det er sjovt, hyggeligt
og lærerigt.

Det bringer mig frem til det jeg syn
tes er vores akilleshæl, i de tidligere
år var SSF en af de førende klubber
på kapsejladsbanerne, samt ikke

Jeg vil også nævne et projekt som
har skabt mange skriverier og me
gen snak på havnen og til general
forsamlingerne.

så et projekt som en af vore med
lemmer syntes der skulle gøres no
get ved, jeg ved at han skal bruge
hjælp til dette, så henvend jer til
Sokkelund, hvis man har lyst til at
opleve det sociale liv blandt træbådsfolket, der kommer mellem 3040 flotte træskibe til SSF her i som
mer, og vi glæder os til at sige vel
kommen til dem.
Vores kajakafdeling i klubben, er på
kort tid blevet meget aktive, det er
en fornøjelse at se hvilket drive, der
ligger til grund for dette, her har vi
flere medlemmer der brænder, for
at gøre noget for andre.
I ungdomsafdelingen regerer Lena,
Søren og Kristian, og naturligvis en
masse frivillige forældre og ikke
mindst det, det drejer sig om, ung
dommen.
I dag har vi vores Yngling 126 fra
1978 stillet til skue her ved masten,
den er også vedligeholdt ved frivil
ligt arbejde, men har dog også været
en tur på værft, men det er frivilligt
arbejde der ligger til grund for bå
dens fine stand.
Jeg vil igen komme med opfordring
til jer alle, kom ud i ungdomsafde
lingen og vær med. Det kunne være
i fik en flot SSF ungdomstrøje som
denne.
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Øveballen, vores allerførste skolebåd i klubben, historie så det ba
sker, men også et kæmpe stykke
arbejde, og ikke nok med det, også
voldsomt dyrt.
Her er igen nogle frivillige, der me
ner at ville gøre noget og det er jo
igen SSFånd.
Der er andre der mener at pengene
kunne bruges anderledes, men de
kan jo blot komme med arbejds
kraft og ideer, så kunne vi måske
også realisere det de drømmer om i
klubben, vi sætter ingen grænser.
Men Øveballen skal vi have sat i
stand, og vi skal samle frivillige
beløb ind til dette, det vil være i
form af støtte fra medlemmer, pri
vate foreninger og fonde, og i dag
er Sønderbro Rotaryklub forbi med
starten til indsamlingen til det stol
te skib. Jimmy Torm fra Sønderbro
Rotaryklub overrakte en check til
Tonny.
Jeg startede med Kammarater, og
det var der måske en ide i.
Vi, der er frivillige bag alle SSFs
gøremål, kunne godt bruge noget
af den kampgejst, der ligger bag
dette kampråb, fra jer som blot ny
der, vi vil gerne have hjælp og gode
ideer til alle vore gøremål, der må
da være nogle blandt 1100 medlem
mer, der vil arbejde med klubbens
udvikling, sponsorer, ungdom og
alle de andre ting, det skal vel ikke
være en flydende kolonihave, med
200 der yder og 900 der nyder.

Til sidst vil jeg håbe at den positive
stemning, som jeg syntes jeg har
oplevet i klubben det sidste stykke
tid, kan holdes ved lige, at vi kan
smitte alle andre og så udnytte den
til at få en fantastisk sæson i klub
ben og privat.
God vind

Matchrace og kapsejlads!
Mener du at Sundby Sejlforening skal gå ind i et sådant projekt?
Har du:
• lyst til at lære at sejle ttchi
• lyst til at lære at sejle kc pj
~.
• mulighed for at lære no ^n andelene fra dig?
• lyst ti at være taskesejl
• lyst til at være domm
ce?
• lyst til at være bådsm
pa en bådene eller begge?
• lyst til at være en del
n i Sundby Sejlforeningen?
• evnen til at skaffe spon
dant projekt?
• lyst til at slippe et eksba beløb o året for at have denne
1V
mulighed?
Y
Så vil vi meget gerne høre fra dig hurtigt
y,Nj

Kære venner, skal Sundby Sejlforening som en af Danmarks
største klubber, ud på tribunen og kigge på, eller skal vi hoppe
ombord til de andre og få gang i kapsejlads og matchrace, sam
men med de andre Amagerklubber.
Vi er en lille gruppe, der gerne vil have en tilkendegivelse fra jer
andre, om det er noget i har lyst til, eller i mener at det er lige
meget.
Det vil give muligheder for alle til at lære, det vil gøre det mu
ligt at holde længere på vore ungdomssejlere, få nye unge ind
som har lysten til at lære f.eks. matchrace, det vil bibringe klub
ben noget mere drive, vi får måske sat mere gang i kapsejlads i
klubben, de senere år har der ikke været mange SSF både på ba
nerne.
Men vi er ganske simpelthen, nødsaget til at vide, om i er inte
resserede i et sådan projekt, derfor vil jeg bede jer om at melde
ind på min mail, så vil vi indkalde til et møde vedr. det.
Så kære SSF'er, kom nu ud af sejlposerne og meld jer under
standeren, vi skal have Sundby Sejlforening tilbage på sejlerkortet, og det kan ikke gå hurtigt nok.
Tonny pedersen
wain.fam@mail.dk

4

Referat af

generalforsamling
søndag den 28. marts 2010
Der blev uddelt 138 stemmesedler.
Efter at have budt forsamlingen vel
kommen tog formanden 803 Tonny
Pedersen fat på dagsordenens første
punkt: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog 921 Søren Bødtker, som blev valgt uden modkandi
dater.
Dirigenten takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlin
gen var lovligt indvarslet, idet ind
kaldelsen havde været trykt i febru
arbladet og været offentliggjort ved
opslag i klubhuset og på hjemmesi
den.
Herefter oplæstes dagsordenen og
der blev nedsat et stemmeudvalg
bestående af 119 Michael Ronild, 50
Ole Jensen og 796 hans Guldager.
Herefter fulgte formandens beret
ning og protokol. Under beretnin
gen mindedes tre medlemmer, der
var afgået ved døden siden sidste
generalforsamling. Der blev også
uddelt nåle til ikke mindre end 26
jubilarer, heraf otte 25-års-, tolv 40års- og otte 50-årsjubilarer. Alle nav
ne er nævnt i formandens beretning
på side 8.
Efter beretningen beklagede for
manden, at han under punktet kap
sejlads havde glemt at nævne DFÆL
stævnet, som skal holdes i SSF til
juni, og som får deltagelse af om
kring 40 gamle træbåde. Han opfor
drede interesserede til at henvende
sig til Svend Erik Sokkelund, som
står for stævnet, og som har brug for
hjælpende hænder hertil.
Der var følgende bemærkninger til
punktet:
549 Flemming Voss mente, at der
var en inkonsekvens i, at man ved
afhentning af årsmærke på kontoret
skulle fremvise forsikringspolicen,

da den i sig selv ikke var garant for,
at præmien var betalt.
Han opfordrede også til, at man åb
nede for brugen af bad og toilet i de
nye mandskabsvogne på pladsen,
da der ofte var meget stor trængsel
ved toiletbygningen på søndre mo
le.
Flemming Voss var enig i, at udgif
ten til bladet udgjorde en uhyggelig
stor del af foreningens budget. Der
for foreslog han, at man tog halvde
len af numrene væk og evt. lod de
andre numre komme på mail og så
fik nogle erfaringer ud fra det.
Vedrørende fremvisning af forsik
ringspolicer svarede 916 Flemming
v. Wovern, at det normale er, at
man medbringer en girokvittering
eller en bankudskrift, der gælder for
en kvittering for betalt forsikring, og
det plejer at gå ganske udmærket
med den procedure.
Angående toiletterne sagde Flem
ming, at hvis toiletterne skal åbnes
som foreslået, vil der blive et pro
blem omkring rengøring af dem, og
det er ret dyrt at få gjort rent. Da der
p.t. ikke har været nogen klager
over kapaciteten, vil man derfor
meget nødigt skulle åbne disse for
offentlig brug.
Hvad angår bladet har undersøgel
ser, som redaktøren har foretaget
vist, at der ikke er nogen større be
sparelse ved at reducere antallet af
numre. Men hele problematikken
vedrørende bladet skal drøftes på et
medlemsmøde, som skal holdes
hurtigst muligt, og som skal danne
grundlag for den endelige beslut
ning om, hvad der skal ske med bla
det.
862 Grethe Jacobsen anmodede om,
at man kunne dispensere fra ryge
forbuddet for "de gamle" i en min
dre årrække frem. Formanden sva

rede, at han havde fuld forståelse
for problemet og personligt gerne
gav dem den dispensation, men at
loven ikke tillader det.
Herefter blev formandens beretning
vedtaget med en enkelt stemme
imod.
Formanden tog her
efter ordet igen uden
for dagsordenen for
at opfordre forsam
lingen til at udnævne
Vagn Preisler
til
æresmedlem. Vagn
har siddet i forskelli
Vagn Preisler
ge bestyrelser i atten
år i alt og i det hele taget gjort et
stort arbejde for foreningen. Han
har aldrig været bange for at træde
til, når der var brug for det, og han
har været bannerfører for svagføre
festerne, og arrangør af diverse jule
fester, standerhejsningsfester og
nedhalingsgilder. Forsamlingen til
sluttede sig udnævnelsen. Vagn fik
så ordet og takkede for den store
ære, men gav også takken videre til
alle sine mange hjælpere gennem
årene.
Næstformanden 916 Flemming v.
Wowern fremlagde foreningens
regnskab på kassererens vegne. Der
var ingen spørgsmål til regnskabet,
som blev godkendt med én stemme
imod.
Herefter gik man over til punktet
valg.
Sekretær 700 Svend Erik Sokkelund
ønskede ikke at genopstille. Besty
relsen foreslog 891 Poul Christen
sen, som blev valgt uden modkandi
dater.
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsen
tant samt vagtchef Kim P. Andersen
ønskede ikke at genopstille. Besty-
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reisen foreslog 926 Søren Rasmus
sen som kandidat, og da der heller
ikke her blev foreslået andre, blev
han enstemmigt valgt.
Havneudvalgsmedlem 633 Lars Fu
re blev genvalgt.
Festudvalgsformand 675 Vagn
Preisler ønskede ikke at genopstille.
686 Hanne Nielsen blev foreslået og
valgt uden modkandidater.
Suppleant 1059 Niels J. Axelsen blev
genvalgt.
Redaktør 891 Poul Christensen blev
genvalgt.
Måler 651 Karl Thorup genvalgtes,
og det samme gjaldt revisor 311 Bri
an Frisendahl og revisorsuppleant
341 Tom Benda.
Der var ingen Lovændringsforslag.
Til Andre Forslag havde Medlem
nr. 552 Henning Andersen frem
sendt tre, som står trykt i bladet for
marts 2010.
Det første handlede om at indrette
pejsestuen til en medlemsstue eller
sejlerstue. Det andet var et forslag til
forskønnelse af de to nye skure, der
er opført til sejlerskolen, og det sid
ste forslag handlede om en plan for
bevarelsen af Gaffelrigger Skolebåden.
Da han på grund af sygdom var
blevet forhindret i selv at være til
stede, kunne forslagene ikke be
handles i henhold til foreningens
love.
Sidste punkt var eventuelt.
429 Finn Hendil fremførte, at det
efterhånden var svært at komme til
at arbejde med tilrigning af master
på mastepladsen, da der lå så man
ge master, der ikke kunne være i
masteskuret. Han foreslog derfor, at
man byggede nogle stativer uden
dørs, hvorpå man kunne stable de
master, der ikke kunne ligge i ma
steskuret. På den måde ville der
blive plads til tilrigning for andre.
92 Jens Chr. Andersen bragte en
hilsen fra sin far, Henning Ander
sen, der var blevet syg og derfor
ikke kunne komme og fremlægge
sine forslag. Men han stillede sig til
rådighed på sin fars vegne, hvis no
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gen ønskede at debattere forslagene.
675 Vagn Preisler foreslog at prisen
på øl skulle sænkes i SSF, da det var
bedre at sælge to billige øl end en
dyr øl. Han mente også, at det hand
lede om det sociale samvær, og han
frygtede, at folk ville flygte fra re
stauranten, hvis øllet var for dyrt.
Flemming v. Wowern svarede Finn
Hendil, at han fandt forslaget godt,
og at han ville tage det op i havne
udvalget.
Formanden svarede Jens Andersen,
at forslag nr. 1 ikke er muligt, da
pejsestuen er en del af forpagtningsaftalen. Formanden havde også da
gen før modtaget et ændringsforslag
fra Henning Andersen, og har for
stået, at ideen ikke er, at lokalet skal
lukkes af som medlemslokale. Skip
perstuen er - trods den manglende
havudsigt - medlemslokale, men
han er enig i, at det trænger til
istandsættelse, så det kan blive mere
hyggeligt og maritimt.
Foreningen er nødt til at tilgodese
restauranten - og det gælder også
ølpriserne - og hvis det skal være et
sted, hvor medlemmerne og gæster
kan komme og spise, må der gives
køb på andre ting. Som det er nu, er
maden god, det samme gælder be
tjeningen og forpagterne er nogle
behagelige mennesker. Foreningen
skal give dem en chance også selv
om det koster lidt mere, og uanset
hvad, kan man ikke gøre alle tilfred
se.
Vedrørende forslag to om at få sat
rejsning på de to pavilloner, vil byg
ningsmæssige ændringer kunne
medføre nogle lovgivningsmæssige
problemer, og de er blot sat der som
erstatning for de skure, der stod der
i forvejen.
Formanden er enig i at Øveballen
skal bevares, men han er bange for,
at den opgivne pris istandsættelsen i
mellemtiden er steget fra de 150.000
til 250.000. Det er mange penge. Be
styrelsen vil gerne oprette en konto,
hvor medlemmerne frivilligt kan
indsætte beløb, men det må også
være frivillige, der påtager sig ejer
skabet af projektet. Bestyrelsen kan
ikke også overkomme det.
Jens Andersen var glad for, at der
alligevel blev lidt debat om emnerne

i forslagene. Meningen med pejse
stuen var, at man skulle gøre det en
lille smule mere attraktivt for med
lemmerne frem for de andre gæster.
Han fremførte, at mange andre for
eninger har et sted, der er forbe
holdt medlemmerne. Han gav ud
tryk for, at mange medlemmer ikke
brugte lokalet, fordi man i stedet for
at "gå i klubhuset" gik "på restau
rant".
Han sagde også, at det ikke har væ
ret meningen, at forslag to skulle
medføre, at man byggede "skagenshuse", men at en eller anden form
for forskønnelse burde være mulig.
Jens Andersen fremførte også, at det
er hans fars frygt, at Øveballen skal
ende på St. Hansbålet. Jens Ander
sen holdning er, at ejerskabet skal
være i bestyrelsen, men at arbejdet
kan delegeres ud. Projektet er mu
ligt, men der skal ildsjæle til at drive
det, hvis ikke bestyrelsen kan.
Flemming v. Wowern sagde, at hav
neudvalget selvfølgelig vil indgå i
projektet med en kontrakt, så man
kan følge op på arbejdet, ligesom
man gør med alle øvrige projektbå
de.
1092 William Thomassen, som har
været instruktør på Øveballen i
mange år, syntes også, at Øveballen
er en skøn båd med god plads til
alle. Det er foreningens båd, og be
styrelsen kan ikke afskrive sig ejer
skabet til den, men han medgav, at
bestyrelsen ikke kan påtage sig alle
de praktiske ting, der vil komme i
forbindelse med projektet. Her skal
andre medvirke, og han er selv vil
lig til at påtage sig arbejde hermed.
Han ønskede en tilkendegivelse af,
om der ville være frivillige nok til at
indbetale det beløb, istandsættelsen
ville komme til at koste. Selv om
200.000 kr. lyder af meget, er det
ikke forholdsmæssigt dyrere, end
hvad båden kostede, da den blev
anskaffet.
635 Claus Rønnow tilsluttede sig
Williams forslag, fordi alle i SSF
kender til og har en mening om den,
og de fleste er enige i, at det er synd,
hvis den bare lige så stille forgår.
Han foreslog, at der blev afholdt et
møde om Øveballen, så man kan få
en god og nødvendig diskussion

om, hvad der skal ske med den og
hvornår, og hvordan og hvem, der
skal stå som tovholder for det. Han
forventer stort fremmøde af interes
serede.
421 Mogens Petersen syntes, det var
en god ide og en selvfølge, at Øve
ballen bevares i SSF.
15 Aksel Petersen, som selv har lært
at sejle i Øveballen og været med til
at sejle den til DFÆL-træf syntes, at
det på baggrund af det kommende
DFÆL-træf i SSF ville være en kata
strofe, hvis den blev opgivet. Han
opfordrede til at bestyrelsen fandt
en udvej for at skaffe pengene.
824 Hans E. Olsen foreslog, at alle
medlemmer betalte 100 kr. til pro
jektet en gang for alle.
566 Gert Rasmussen mindede om, at
man da byggede klubhuset, havde
man en ordning med at, man kunne
købe støttemærker. Den ordning
kunne måske bruges igen.
661 Poul Elgård Nielsen gik 100%
ind for en bevarelse af Øveballen.
Som tidligere sejler og instruktør på
sejlerskolen var hans påstand, at
kan man sejle Øveballen ind gen
nem hullet for sejl i en vestenvind,
kan man sejle alt.
Dirigenten forslog at debatten om
Øveballen nu blev sluttet og gav
ordet til formanden, som var helt
enig i at Øveballen skal bevares.
Hele bestyrelsen står bag projektet,
og den person, der skal ud og søge
penge til projektet vil være repræ
sentant for SSF. Han er også sikker
på, at nogle af de virksomheder og
foretagender, der benytter sig af
SSF, vil have lyst til at støtte projek
tet. Det har de gjort før. Hvis nogen
har lyst til at stille et lovforslag om,
at alle skal indbetale et beløb til pro
jektet, står det dem frit for, men for
mandens egen holdning er, at det
skal være en frivillig ordning.
Angående skurene, er beplantnin
gen derovre ikke færdig, og forman
den er sikker på, at når den er vok
set op, vil området tage sig meget
bedre ud.
Herefter udbad dirigenten sig en
tilkendegivelse fra forsamlingen
om, hvorvidt man ønskede at Øve
ballen skal bevares. Den viste en
stor tilslutning til projektet.

179 Jens Green Jensen foreslog, at
der meget hurtigt blev nedsat en
lille gruppe med SSF som sikker
hednet, der kan gå i gang med at
søge fonde. Her er det også vigtigt
at huske, at fondene ser med stor
velvilje på, at man selv er medfinancierende.
700 Svend Erik Sokkelund foreslog
at man, ligesom da man byggede
klubhuset, hver måned ophængte
en opdateret liste over, hvem, der
havde bidraget og med hvor meget,
noget, der ifølge jubilæumsskriftet
havde været meget effektivt.
179 Jens Green Jensen mente, at det
lige præcis var sådan, man ikke
skulle gøre.
888 Thomas Meisl gjorde opmærk
som på, at man evt. kan låne penge i
Dansk Sejlunion, så man kunne
komme i gang.
244 Rasmus Bech glædede sig over
at se, at så mange både allerede var
klar til at komme i vandet, i hvert
fald hvis man skulle dømme efter
antallet af røde skilte på pladserne.
524 Jørgen Zeiner sagde, at bestyrel
sen på sidste generalforsamling
havde lovet se på alle de gamle
vrag, der ligger rundt om i havnen
og på pladsen, og undrede sig over,
at de stadig lå der. Der manglede
også en lovet beskæring af et træ.
Han slog et slag for SSF skulle være
en pæn havn.
Næstformanden svarede, at der ikke
i budgetlægningen for 2010 ikke var
taget højde for penge til Øveballen,
så hvis der skal bruges penge her,
må de tages fra andre konti. Hvis
projektet skal i gang, skal der nye
penge til, og han havde allerede fået
tilkendegivelser fra medlemmer, der
gerne vil stille sig i front for projek
tet, og han ser frem til at få afholdt
det foreslåede møde. Havneudval
get vil også gerne være samarbejds
partnere, så grundlaget for at kom
me i gang er til stede.
Angående de gamle vrag, har man i
havneudvalget arbejdet meget med
det, men det er ikke så ligetil, og er
utrolig tidskrævende. Driften af re
stauranten har taget meget af besty
relsens tid det seneste trekvarte år,
men nu er der ro på det, så der kan
tages fat på andet. Man skal dog

huske på, at bestyrelsen bruger sin
fritid på arbejdet, og døgnet har kun
et vist antal timer. Der er dog taget
en masse kontakter til ejerne af de
pågældende både, så der sker en
masse. Det går måske ikke hurtigt
nok, men der arbejdes på det.
50 Ole Jensen mangler, at man har et
medlemskort. De seneste er jo udlø
bet her 1. marts. Han forslår, at man
ligesom i andre foreninger udsender
et lille klistermærke med årstal på,
som man kan klæbe på, og så gæl
der kortet endnu et år. Man kan få
det udleveret sammen med plads
mærket eller evt. tilsendt.
Formanden tog ordet
og takkede de tre
medlemmer, der nu
forlader
bestyrelsen
for deres indsats. Han
fortalte, at Svend Erik
Sokkelund fortsætter i
havneudvalget
med
projektbådene.
Kim
"Pisk" har i sine otte
år i bestyrelsen arbej
det hårdt med sikker
hed, vagtordning, blåt
flag m.m. og har nu
valgt at fratræde af
private grunde. Endnu
en tak gik til Vagn for
hans store indsats, og
Bjørka fik en tak for at
have trådt til, da man
manglede en referent.
Dirigenten afsluttede
hermed
generalfor
samlingen. Forman
den takkede dirigen
ten for indsatsen, tak
kede forsamlingen for
god ro og orden og
udbragte et leve for
SSF.
Generalforsamlingen
sluttede ca. llio.
Dirigent
921 Søren Bødtker
referent
817 Bjørka Schandorff

7

Formandens beretnin
på generalforsamling
søndag den 28. marts 2010

Velkommen til forårsgeneralf orsam
ling efter en lang vinter med megen
is i havnen. Som altid håber jeg da
gen vil forløbe i god ro og orden.
Medlem nr. 39 Niels Peter Larsen.
Afgået ved døden i november 2009
indmeldt 4-5 1962
Medlem nr. 433 Jørn Harry Hansen.
Afgået ved døden den 19-2-2010
indmeldt 11-6-1987 tidligere ejer af
Varanen.
Medlem 1241 Tonny Hansen. Afgå
et ved døden den 19-8 2009 ind
meldt den 23-4-1970

Jan Nielsen, har ifølge oplysninger
tidligere haft en folkebåd, men har
p.t. ingen båd.
Henning Lund Olsen
Bo Friland, som er næsten født og
opvokset i foreningen og har sejlet
rigtigt meget med sin afdøde far
Jørgen i båden Bolene hvor under
tegnede også deltog ombord engang
i mellem.
Kirsten Frankel. Medejer af båden
Mizar på nordre mole, gift med Mi
chael.
Kenn Groth Jørgensen ejer af en
ørnvik 510.

Jeg må bede generalforsamlingen
om at rejse sig og mindes vore afdø
de medlemmer, herunder dem som
måtte være gået bort uden at vi er
vidende omkring disse.
Æret været deres minde
Det er for mig altid et dejligt punkt,
det er samtidig et bevis for at vore
medlemmer er trofaste.
I år har jeg æren af at overrække
nåle til otte 25 års jubilarer, tolv 40
års jubilarer samt otte 50 års jubila
rer. Jeg vil bede de medlemmer der
bliver nævnt om at komme op og
det er ikke for at gøre forskel, men
jeg kender ikke alle og har derfor
ikke små anekdoter om alle.
25 års jubilarer
Svend Erik Culmsee, en af vore
medlemmer som også kommer fra
fiskeriforeningerne, men for mange
også kendt i forbindelse med rengø
ringen i SSF gennem nogle år. Ejer
af en Møen 25.
Kira Marianne Hansen kommer
ikke da hun er bortrejst.
Arne Christensen som sejler langø
23 og så vidt mine oplysninger
stemmer er medlem i kanonlavet.
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Fremmødte 25 års jubilarer

40 års jubilarer
Per Berentsen
Hans Flemming Hansen
Ole wichmann Larsen
Finn Hansen, som har ligget på
land i årevis på nordre mole med
sin store båd, var kort i vandet med
den sidste eller forrige år.
Willy Gerhardt Hansen også kaldet
slagter Willy, sejler albin Viggen.
Bjarne Winther,som desværre ikke
kunne komme i dag, Bjarne er vores
klubadvokat og har altid stillet op
og hjulpet med de juridiske spids
findigheder som vi engang i mellem
får rodet os ud i.
Kurt Wilken, leder af foreningens
hornorkester, og altid villig til at
stille op ved stander op og ned.
Jørgen Tastesen, har tidligere hjul

pet til i klubben med at male for
eningens både .
H C Hansen, som blandt andet har
været formand i Dansk Sejlunion, er
stadig aktiv i unionsarbejdet som
revisor, blev startet op i SSF i kraft
af sin stilling som bestyrer i Ama
gerbanken, fik båd hernede og lig
ger i dag i Chr. havns Kanal, H C er
typen der aldrig sætter sig tilbage
og venter på at tingene sker, men
gør noget ved det i stedet.
Grethe Schlicter, ja nu når vi så til
en person som jeg er opvokset sam
men med i juniorafdelingen, Grethe
var min første fører på en flipperjol
le og Grethe, jeg er stadig ikke kom
met mig over at du slog hul i hove
det på mig, da du satte fra land i
jollen, det ligger ca. 32 år tilbage.
Jan James Knudsen, mangedobbelt
oldboys mester i SSF, den absolut
vigtigste titel i SSF, nu forhenværen
de danmarksmester i folkebåd, sta
dig aktiv sejler. Min første fører i
Ynglingen da vi var til verdensme
sterskabet i 1977 i Kristianssand.
Siden da har vi sejlet en del folke
båd sammen og jeg må jo indrømme
at du er blevet lidt mere afdæmpet
nu end i dine unge år, hvor du var
dødhysterisk. I dag ejer vi Kjehrs
VVS sammen.
Holger Nielsen, æresmedlem af SSF
efter mange år i bestyrelsen og vores
kontakt ind i Kbh. kommune. Jeg vil
beskrive Holger ud fra egne ople
velser, da jeg var ungdomssejler
kunne jeg ikke finde ud af ham med
cigaren, senere da jeg kom tilbage til
foreningen og mødte ham med ciga
ren i bestyrelsen, kunne jeg heller
ikke finde ud af ham, her ca. 30 år
efter mit første møde, tror jeg, at jeg
kender ham lidt bedre, han kan sta
dig se sur ud, og sikkert også være
det, men en ting er sikkert, han

brænder stadig for SSF.
Og så er du egentlig ikke så slem
Holger, men vilje- og karakterfast.

Har selv på sin egen krop oplevet at
man skal være meget nøjeregnende
med at overholde aftaler med allan,
ellers bliver han godt nok sur.
Vagn Preisler eller sildedræberen
som han også er blevet kaldt, der
kan fortælles mange historier om
Vagn, og han kan også en mase selv,
men for SSF et meget dedikeret
menneske, og en af dem der har
gjort en forskel.

25 års jubilarer og formanden i baggrunden

50 års jubilarer
Henning Andersen ejer og designer
af sin båd som er en matros, båden
hedder Gerty, og også er forslags
stiller til generalforsamlingen i dag.
Henning Christiansen, som har
båden Ballerina på midtermolen,
henning startede med at bygge Pi
ratjoller i SSF i det gamle røde klub
hus.
Poul Elgård Nielsen, hvem er det
ville mange nok spørge, det er zamboanga Poul siger jeg og så ved de
fleste hvem Poul er, sejlede tidligere
spækhugger nu er det Ballad der
sejles i.
John Christensen, har en kravelbygget Folkebåd og ligger ved siden
af Hans Guldager, sejler mange lan
ge turer med fruen når sæsonen er i
gang
Richard Nielsen, som sejler Nimbus
30 sammen med Karin.
Tage Terkelsen, som startede med
at sejle Piratjolle i SSF sammen med
sønnen Erik også kaldet Ærte.
Allan Petersen, æresmedlem i SSF
gennem en del år, alle kender Allan
det er ganske simpelthen ham der
sørger for at der ser pænt ud mht.
de grønne arealer og blomster, altså
Gartner Allan.

40 års jubilarer og formanden i baggrunden

I københavns Havn lader det til at
kommunen ikke på nogen måder vil
høre på eksperter samt borgere, det
te i sagen med broerne over havnen,
når modstandsgrupperne kommer
med noget kommer kommunen blot
tilbage med nogle andre tal. Havne
forum som SSF er medlem af, fort
sætter med at sætte sit præg på afta
len omkring broerne i havnen.
Prøvestenshavnen, her kan jeg blot
henvise til Jens Green som sidder i
arbejdsgruppen omkring denne, jeg
har ikke de store nyheder omkring
havnen.
Generalforsamlingen i DS blev rig
tig interessant i år, der var kamp
valg på de to poster som blev ledige,
formandsposten, her havde vores
formand Carl Gerstrøm valgt at gå
af personlige grunde, tusind tak til
Carl som har ydet en utrættelig ind

sats for unionen og været en fanta
stisk formand.
Der var 2 stk. Hans på valg, mange
årigt bestyrelsesmedlem i DS Hans
Vengberg Kolding Sejlklub og Hans
Natorp fra Dragør.
Det blev et valg om fornyelse og her
vandt Hans fra Dragør, det forven
ter vi os meget af. Desuden blev et
andet bestyrelsesmedlem udskiftet
med yngre kræfter.
Dette var dog ikke det store spørgs
mål på GF, fem klubber fra Jylland
og Sjælland havde stillet forslag om
direkte valg til Unionens bestyrelse,
som begrundelse, havde de måske
været lidt barske i deres retorik,
overfor den siddende bestyrelse,
dette valgte klubberne at give en
undskyldning i medierne på samt
mundtligt på GF, i mellemtiden fik
alle medlemsklubber et brev fra be
styrelsen, her stod, hvis forslag om
direkte valg til bestyrelsen, vil vi
trække os med øjeblikkelig virk
ning, altså et trusselbrev til klubber
ne.
Her mener jeg at bestyrelsen skulle
have taget en dyb indånding, trådt
lidt tilbage og reelt kigget på forsla
get, dette valgte de ikke at gøre,
men i stedet indtage, en total usa
marbejdsvillig holdning, som vores
regionsrepræsentant Jimmi Harder,
næstformand i unionen, i den grad
ved sin opførsel stillede unionen i et
rigtigt dårligt lys, som formand i
denne klub ville jeg aldrig drømme
om at stemme eller anbefale andre
at stemme på en person der vælger
at agere på kritik på denne måde.
Ved GF i unionen blev det vedtaget
at kontingentet til DS skulle hæves
med 5 kr. det var der stort flertal for,
det betyder at klubben fremover
betaler 81 kr. pr medlem til unionen.
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Lejekontrakten med Kbh. kommune
er i år trådt i kraft vedr. husleje, den
er fra nu af 420.000 kr. så må vi se
om vi kan finde steder at få disse
penge fra.
Vores lille eventyr med Bing grup
pen er afsluttet, en enig bestyrelse i
samarbejde med vores advokat be
sluttede ikke at forfølge Bing som
hverken gruppen eller privat, det
betyder at sagen er lukket, for at
oplyse jer, kan jeg sige at vi slap ud
af diverse ting med skindet på næ
sen.
Klubben er blevet mere moderne,
nu kan man betale kontingent via
betalingsservice, men ingen nye ting
uden begyndervanskeligheder, det
har der bestemt også været ved det
te, men vi er fuld af fortrøstning og
skal med Brittas skarpe hjerne og
stædighed nok få tingene på plads,
hun arbejder på fuld styrke med
det.
Vi har siden efteråret valgt i besty
relsen at fokusere på hvad der står i
vore love, og også at håndhæve det
te, det betyder blandt andet at man
skal have sine forsikringspapirer
med når man skal have pladsmær
ket, der skal være navn og hjemstavnshavn på båden, standeren
skal se ordentlig ud, men som det
vigtigste, så skal jeres både være
vedligeholdt og sødygtige, ellers vil
vi tage aktion på det.
Jeg ved godt at jeg sagde sidste år,
vi skal spare penge, det skal vi sta
dig, men vi skal også til at lægge
langsigtede planer for foreningen,
heri indgår der naturligvis penge.
Dette betyder også at vi til efteråret
vil se forslag om forhøjelser på di
verse ting i foreningen, det er jo ikke
sådan, at der er stilstand i udgifter
ne, næ, de er sikkert stigende, derfor
skal vi i gang med planlægningen
på økonomisiden hurtigst muligt.
Bestyrelsen valgte sidste år, da da
værende forpagter stak af fra for
eningen, at genåbne vores restau
rant, i første omgang som cafe, sene
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re med køkkenet fast åbent.
Det kostede naturligvis nogle pen
ge, men vores vurdering var, at
medlemmerne havde et behov for at
restauranten var åben, så den var
med til at skabe liv omkring os alle.
Så kom den nye aftale med forpag
ter på plads, Gert og Carsten har
overtaget restauranten og som det
ser ud og i øvrigt smager, så tror vi
at det vil lykkes.
Fra bestyrelsens side var vi fire i
ansættelsesudvalget og blandt os
var der aldrig tvivl, og det var gud
skelov en gensidig følelse, så vel
kommen til vores nye forpagtere, vi
håber på at det bliver et langvarigt
samarbejde.
I forbindelse med arbejdet omkring
restauranten, er alt blevet gennem
fotograferet og registreret, således at
SSF ikke er i tvivl omkring hvis der
hvems, tak til Fruen og Fritz for et
kæmpe stykke arbejde.
Der har været uddeling af pladser
fra bestyrelsens side, havneudvalget
er ved at få godt styr på pladser og
skure, alt bliver registreret elektro
nisk således at arbejdet bliver nem
mere for dem som skal efterfølge os.
Desuden gør det jo også visse proce
durer i foreningen nemmere, det
betyder mere tid til andre opgaver.
Vi har stadig bolværker i havnen,
disse skal vi til at spekulerer på at
sætte i stand eller forny, det er ikke
noget vi kan blive ved at sætte i bag
grunden.
Havneudvalgets fortsætter deres
procedure med hensyn til projektbå
de i SSF, og konsekvensen for ikke
at overholde aftalen kan blive alvor!igPå forsikringssiden har Fritz fået
alvorligt styr på disse, vi er nu for
sikret på alt, hvad vi i bestyrelsen
mener er nødvendigt, tak for et
kæmpe stykke arbejde til dig Fritz.
I klubhuset har vi brugt en del pen
ge på vedligehold og lidt på fornyel
ser, fremover i tiden der kommer
skal vi som forening til at kigge på
alternativer for at spare strøm og
energi, herunder alternativ varme

energi i vores forskellige bygninger.
Jeg har modtaget klager fra andre
medlemmer i foreningen, om at der
i nogle af vore bygninger bliver rø
get, lad mig slå fast med det samme,
ingen bygninger i SSF må der ryges
i, heller ikke hvis de er under 40 m2.
Hvis det ikke kan overholdes vil det
få konsekvenser for lovbryderne i
form af karantæner og udelukkelse
af foreningen.
Det er ikke tilladt at ryge i SSF byg
ninger.
Der har været afholdt fester, ganske
som vi plejer med stor succes, Vagn
har stået for disse med stor hjælp fra
en gruppe trofaste hjælpere i for
eningen.
Juletræsfest, julefrokost, bankospil
og fastelavn som havde godt med
gæster alle sammen.
Vinterens navigationsundervisning
havde 26 ud af 27 der bestod, han er
rigtig god til den undervisning til
lykke til alle jer der bestod og til dig
Poul.
Det har ikke været en nem opstart
for vores nye ungdomsleder, jeg er
dog fuld af fortrøstning omkring
ungdomsafdelingen, jeg skal dog
stadig opfordre , kom over i afdelin
gen og giv en hånd med, oplev
hvordan ungerne reagerer og deltag
i dette stykke arbejde med lyst og få
en masse smil og overskud med
hjem.
Når sæsonen går i gang er jeg ikke i
tvivl, der vil være styr på vores jolle
og både, og ungerne vil komme i
større antal, vi skal bruge flere in
struktører.
Vores kajakafdeling går helt forry
gende, de holder møder og planlæg
ger turer, hjælper hinanden med at
lære og er generelt ekstremt aktive,
her kunne noget af aktiviteten må
ske smitte lidt af på andre, vi kan jo
altid håbe.
Med hensyn til jolleaktiviteten i SSF
er den begrænset, det er få private
joller, der er ude og sejle i løbet af
sommeren.

Er kapsejlads noget vi skal have
fremover i SSF, der er ikke den store
interesse, er der mon overhovedet
nogen der gider.
Afdelingen er blevet forespurgt om
2 stk. Danmarksmesterskaber i 2011,
et for luffe og et for folkebåd, er det
noget vi vil, i så fald hvem vil delta
geKapsejladschefen og jeg er blevet
inviteret til et møde omkring match
racebåde på Amager, der er indbudt
til et samarbejde mellem klubberne,
Lynetten, Kastrup, Dragør og SSF,
vil vi dette, skal vi have gang i noget
tilsvarende som trekantsområdet
har så er det nu, men vil vi det.
Kim har som sædvanlig sørget for at
vagten kørte henover vinteren, der
er sikkert mange af jer der ikke har
taget vagter, og ikke når det, for det
kommer der en regning, tvivl ikke
på det, men tænk på at der er nogen

der gider at passe på jeres båd, hvil
ket i ikke engang selv gider.
Vi er i gang med at søge om en hjer
testarter til foreningen.
Bladet vil blive ved med at være til
diskussion, derfor vil bestyrelsen
indkalde til et medlemsmøde kun
vedr. bladet, skal det afskaffes, skal
det gøres mindre eller hvad skal der
ske, det vil blive et emne til en aften,
husk det koster ca. 10% af vores
budget.
Uden for beretning har bestyrelsen i
enighed besluttet at indstille til ge
neralforsamlingen at Vagn Preisler
udnævnes til æresmedlem.
Vagn, jeg har lavet lidt research på
dig og fundet frem til, at du gik i
bestyrelsen første gang den 1-3 1973
for "klubhus og fester", som det hed
dengang, siden da har du været i
bestyrelsen i 6 perioder, og når jeg

lægger årene sammen svarer det til
I8V2 år i bestyrelsen.
Du har altid været manden der
sprang til hvis der manglede en i
bestyrelsen.
Du har gennem tiden arrangeret,
sammen med andre naturligvis,
svagførefester, standerophal- og
nedhal, julefrokoster, jazzarrangementer og andre musikale indslag i
SSF, for at sige det på god dansk, du
er den største festoriginal jeg har
mødt, bogstavelig talt, du kunne
fortælle i timevis om alle de ting du
har gjort og været med til hernede,
dette syntes jeg vi skal sige tak for i
dag ved at udnævne dig til æres
medlem.
Hermed overlader jeg beretningen
til generalforsamlingen.

Mora
Sundby Sejlforening stiller en sejlbåd til rådighed for forenin
gens medlemmer, som ikke har egen båd.
Båden er en Warship 27
For at deltage kræves det, at du har duelighedsbevis og at du
sammen med os andre er parat til at give båden en kærlig
hånd med klargøring før sæsonstart og afrigning efter sæso
nens slutning.
Udover dit knofedt betaler du 1000,- kr. for en sæson og der
efter har du muligheden at sejle alene eller med andre sejl
kammerater på længere eller kortere tur.

Hvis du er interesseret er du velkommen til at kontakte
Lars Fure på 29888412 eller lfure@lfure.com
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Vagtchefen informerer

Jeg er indtrådt i bestyrelsen som ny motorbåds-, sikkerhedsrepræsentant & vagtchef eftø

Vagter:
Endnu en vagtsæson er slut den 30. april
2010.
Jeg har en plan om, fra næste vagtsæson,
delvist at omlægge administrationen af
vagterne til edb således, at det nuværen
de manuelle tilmeldingssystem fort
sætter parallelt med den edb-baserede
version!
Det er mig magtpåliggende at sørge for,
at de mange ældre medlemmer vi har,
som ikke bruger computer, på ingen
måde skal føle forringelse i den måde
de tilmelder sig vagterne på!
Min tanke/plan var, at vagtskemaet var
offentligt tilgængeligt på foreningens
hjemmeside, med kun angivelse af medlemsnr. for vagter de enkelte dage, hver
ken navn eller telefonnr.
Medlemmerne kan så selv se hvilke ledi
ge dage der er, sende mig en mail om
ønskede dage, jeg plotter dagene ind på
vagtskemaet med samtidig opdatering
af siden, med mailsvar tilbage til med
lemmet. Med denne ordning er man fri
for, som i dag, at skulle fysisk ned i
klubben 2 gange, ved tilmelding og ved
efterfølgende kontrol af, at man har fået
vagten.
For de medlemmer der ikke anvender
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computer, vil der fortsat være en kasse
med vagtsedler som vi kender dem i
dag, hvor vagtsedlerne nu enten skal
sendes med ekstern post til mig (jeg læg
ger en bunke kuverter med mit navn og
adresse sammen med vagtsedlerne, der
mangler kun et frimærke), eller man kan
faxe vagtsedlen til mig, eller man kan
ringe til mig og bede om vagterne/ læg
ge en besked på min telefonsvarer her
om - Da jeg er efterlønner, træffes jeg
ofte om dagen!. Jeg ringer derefter be
sked til dem der har faxet, skrevet, rin
get.
Generelt:
Som gammel bankmand har jeg automa
tisk focus på sikkerhed!
Det nuværende system hvor i princippet
alle kan gå ind i klubværelset og se
hvem med navn og tlf.nr. der har vagt
de enkelte dage, er jeg ikke tryg ved, ty
veknægte kan bruge det til info om,
hvem der ikke er hjemme om natten
(med tlf.nr. kan man hurtigt finde adres
sen), det er derfor navn og tlf.nr. ikke
må fremgå på en offentlig hjemmeside,
evt. kunne der skulle anvendes pass
word for at se vagtplanen!
Vagtplanen under 1 uge frem kan aldrig
ses på computeren (kun ses af mig) for
ikke tyveknægte kan se eventuelle næt
ter der ikke gås vagt! Vagtskemaerne fra

Tsgeneralforsamlingen 2010, jeg vil nu skrive lidt om alle 3 områder.

computer hænges op i vagtstuen/
klublokalet, med jævnlig udskiftning.
Med denne planlagte ændring håber jeg
både at have tilgodeset de mange med
lemmer som anvender computer, det
bliver lettere for jer, samtidig med at de
medlemmer der ikke anvender compu
ter forhåbentlig også føler det er en nem
ordning, i bliver også lettet, ved ikke fy
sisk at skulle ned i klubben 2 gange. Da
jeg er et af de medlemmer der bor
længst væk fra klubben (Ganløse, mel
lem Ballerup & Værløse), vil jeg selvføl
gelig også opnå en lettelse ved ikke dag
ligt at skulle køre til klubben.
Jeg hører meget gerne jeres kommenta
rer, plus og minus,
på mail: ras@nettoskode.dk
eller tlf: 28 180 180.
På min hjemmeside:
www.nettoskøde.dk,
kan I finde alle mine kontaktdata.
Sikkerhed:
Jeg håber vi af tryg-fondet får bevilget
en ansøgt hjertestarter - Når det forhå
bentlig er sket vil jeg dels informere om
den fysiske placering, dels indkalde til et
medlemsmøde med instruktion i brugen
af den (det er såre simpelt, der er en
stemme der vejleder, man kan ikke
"støde" når hjertet slår! som i al anden

redningshjælp gælder det samme, at det
værste man kan gøre er intet at gøre).
Kendskab til brug af hjertestarteren kan
også anvendes uden for havnen, det er
min personlige mening, at alle menne
sker skulle kunne anvende en sådan!
Redningsposter:
Jeg synes vores redningsposter ikke er
synlige nok, det vil jeg prøve at ændre
på, ligesom jeg vil "aflure" sikkerheden
generelt i andre havne/ drøfte det med
dem, der har deres daglige gang i hav
nen. Også her hører jeg meget gerne
kommentarer fra jer!
Motorbåde:
Udover jeg til efteråret arrangerer den
årlige fisketur (min forgænger, Kim
"pisk" har lovet at hjælpe/informere
mig), selvom jeg er motorbådsmand
kender jeg absolut intet til fiskeri, vil jeg
efterlyse hos jer, hvilke ønsker I har:
Fælles udflugt til Saltholm, flakfortet,
Hven, Kbhvns. Havn?, egne både eller
Bollen/ flyvefisken?
Lad mig høre hvad der rører sig i jer?
Med ønsket om en god sejlsæson til alle
Søren
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Familiesejla
Søndag den 13.
ri

Tag hele familiefi med
og mød op på terrassen foran klubhuset kl. 9.00
hvor der vil være skiooermøde oq en enkelt dram.
Der er løb for sejlbåde <& motorbåde
Flotte præmier til alle balle
jgr
Mød op til en sjov - social dag med venner og familie,
alle kan deltage, vi slutter med fælles frokost på molen.

14

Jazz i SSF
Amager Jazzklub præsenterer i år
Blå Mandag Jazzband med sangerinden
Lisa Bentsen
i Sundby Sejlforening
Lørdag den 12 juni kl. 14 - 17
Spisning:
Buffet fra li30 til ca. 14
Pris 150 kr.
Husk at reservere bord i restauranten

Entré:
Medlemmer af
SSF
Amager Jazzklub
Øvrige gæster

Gratis
50 kr.
80 kr.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 26. april 2010

Afbud fra Leif
Punkt 1. Protokol:
Intet.
Punkt 2. Beretning:
Første kvartals budget blev gen
nemgået og det ser pænt ud.
I samarbejde med Dragør, Kastrup
og SSF vil der blive arbejdet på at
starte et matchracecenter på Ama
ger. Et Matchracecenter kan være et
stort aktiv til ungdommen og alle
andre interesserede i området.
I bådtyperne J 80 og Match 28 arran
geres der prøvesejladser og på et
efterfølgende møde mellem Dragør,
Kastrup og SSF vil det blive drøftet,
hvilke bådtype man vil enes om til
kommende matchracesejladser. I
forbindelse med planlægningen, vil
der også blive udarbejdet en be
hovsanalyse.
Mandag den 21. maj kl. 18 er der
ekstraordinært bestyrelsesmøde for
at forberede opdatering af forenin
gens love og reglementer.
Punkt 3. Havn og Plads:
Havneudvalget vil fokusere ekstra
på det, der er beskrevet i sidste blad
under "Husk det nu" for at stramme
lidt op på de medlemmer, som har
lidt svært ved at overholde forenin
gens love og reglementer.
Punkt 4. Klubhus:
De sidste ting omkring forsikringer
er ved at falde på plads.
Et tilbud om oprettelse af invalide
parkering foran klubhuset og på
reparation af asfalt for i alt kr.
13000,- accepteres.
Tilbud på reparation af el i skoleteltet og sorteringshus m.m. er på vej.
Småreparationer af toiletterne bliver
udført.
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Kritik af rengøring af toiletter bliver
fulgt op.
Et medlem har foreslået bestyrelsen
at opstille ølautomater i Skipperstu
en. Det vil være i konflikt med forpagningsaftalen og kan derfor ikke
lade sig gøre.
Der er meget stor tilfredshed med
restauranten, både fra restauratøren
og medlemmerne.
Punkt 5. Fester:
Standerhejsningen er på plads og
pinsen er forberedt.
Musikanlægget efterses for mulig
opdatering.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Skolebådene bliver færdige til sø
sætning først i maj.
Ny instruktør er tiltrådt og flere er
på vej.
Der er venteliste for elever til sejlbå
de men ledige pladser på motorbå
den.
På et kommende møde med Øveballeudvalget planlægges bådens
fremtidige drift og vedligeholdelse.
Punkt 7. Ungdom, joller og kajak
ker:
Mange forældre og bedsteforældre
mødte op til forårsmødet og lige nu
er det meget lovende, men der kan
stadig bruges flere kræfter i det dag
lige.
Bådene er gennemgået og arbejdet
med at gøre dem klar til sejlads er i
gang, flere forældre har tilbudt de
res hjælp med at reparere.
Sejlene er også gennemgået og repa
reret. 10 både er nu sejlklare og yng
lingene er på vej.
Sikkerhedsudstyret i bådene bliver
opdateret.
Der udsendes rykkere for tilmelding
til pinsearrangementet, sidste frist

er 9. maj.
Nye T-shirts er indkøbt og vil frem
over blive brugt af ungdomssejlerne.

Punkt 8. Kapsejlads:
SSFs ungdom har deltaget i flere
stævner og opnået gode resultater.
I Skovshoved fik de en 3. plads i
training race, grade 4 stævne . Ved
Bottoms Cup, grade 5 stævne, blev
det samlet til en 1. plads og ved på
skestævnet blev det til en 3. plads i
Y-sejlads.
Amager Cup den 12. juni er ved at
ligge fast, reklamer for arrangemen
tet er på vej.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Vagtordningen er ved at være slut
for i år. Ordningen for tilmelding
ønskes omlagt så det er nemmere
for medlemmer og vagtleder, der vil
fremover også kunne tilmeldes onli
ne og telefonisk.
Punkt 10. Bladet:
Intet
Punkt 11. Eventuelt:
Kajakkerne er blevet en meget aktiv
afdeling i foreningen og vil frem
over blive behandlet særskilt på be
styrelsesmøderne under Punkt 7.
Ungdom, joller og kajakker.

Mødet slut kl. 2200
Næste møde mandag den 17. maj kl.
18.

Næste ordinære møde mandag den
31. maj kl. 1830.
Tonny Pedersen
Formand

Poul Christensen
Referent

Pinsemorgen.
Søndag den 23 maj
Vi mødes traditionen tro ved klubhusets
terrasse kl. 8 til hornmusik, rundstykker
og en lille en.
Husk selv at medbringe kaffe og det gode hu
mør.
Lotterier med fine præmier.
01 og vand kan købes til særpris indtil kl. 11.

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

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

nettens Jgådservice
- mest udstyr for pengene og Altid billigst på ^mnger

yeiefon: 1157 6106

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Aktiviteter i SSF i 2010
23.
13.
14/15.
16.
23.
4.

maj
juni
aug.
okt.
okt.
dec.

Pinsemorgen fejres med morgenbrød og en lille en til halsen,
Familiesejlads (program følger).
Old-Boys
Standernedhaling i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700
Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930.
SSF's Julefrokost.

Fra & til medlemmer

Sejlerskolen
Hjertelig tak
Den 1. maj blev min kone
Inge Jørgensen
bisat fra Sundby kirke.
Tak til familie, venner og
bekendte for venlig deltagelse
på denne dag.
Medl. 322 Per Jørgensen

10.
12.
25.
21/22.
1.

4.
5.
25.
26.
1.

2/3.

april
april
juni
aug.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
okt.
okt.

Instruktørmøde kl. 1800
Weekend tur for sejlerskolens elever og venner. I

Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Afslutning med sammenkomst for elever og venner kl. 1830.
Eksamen reservedage/ afrigning af bådene.

Et lille mindeord
Den sidste lørdag i april gik lille
søde Inge Jørgensen fra os.
Jeg vil gerne her have lov til at for
tælle om et bekendtskab igennem
ca. 40 år. Altid var Inge sød at gæ
ste til en kop kaffe og et stykke
brød eller en kop the og en snak.
Jeg har igennem sygdomsforløbet
talt med Inge ca. en gang om ugen,
hvor hun sagde — hvis jeg spurg
te — det går op og ned.
Jeg tænker på om sommeren, hvor
Inge gik ned og bade med hånd
klædet om sig, enten med børne
børn eller med veninden Jette og
hvor vander var dejligt. Det skal vi
så ikke opleve mere. Inge fortalte
meget om, at vi skulle også snart
være seniormedlem, men sådan
skulle det så ikke blive.
Det står tydeligt for mig, da Inge
kom til min 75 års fødselsdag i se
niorernes hus, med blomster fra sig
selv plus fra Køgefolkene, med den
pæneste figur, en snemand med lys
og alt pynt, den vil stå først ved
næste julepyntning.
Jeg vil gerne her have lov til at sige
tak til Inge og så går vore tanker
også til Per.
Fred være med Inges minde.
Vilna
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Seniorerne

I mit sidste indlæg fik jeg ikke om
talt hvem der stod for gløgg og æb
leskiver nytårsaften. Det var Rita og
Thorsen, undskyld forglemmelsen.
Skærtorsdag havde vi en hyggelig
påskefrokost. Vi var en 20 stykker,

ligeledes her var det de faste Poul,
Rita og Thorsen, som stod for bord
dækning, sild og ost.
Den 7. april var vi 12 medlemmer,
som var på rådhuset, ikke for at
blive gift, men til rundvisning af
rum med malerier og en mand, som
fortalte os lidt danmarkshistorie.
Senere spiste vi på Rio Bravo og
derefter tog nogle på Glyptoteket.
Alt i alt en dejlig dag.
På seniorernes vegne
Vilna

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

Sejl noget andet!
Invitiation til den årlig pinseweekend i
Sundby Sejlforening
for Østersøkredsens ungdomsmedlemmer og andre.
Afholdes den 21-22-23. maj i det maritime ungdomshus
Igen i år vil Sundby Sejlforening gerne indbyde andre klubber fra Østersøkredsen, til en forrygen
de weekend med hovedvægt på det sociale samvær med andre unge sejlere, samt ikke mindst med
mulighed for at prøve at sejle forskellige jolle- og/ eller bådtyper.
Vi håber, at vi igen i år kan sætte rekord i tilmelding, jolle- og bådtyper.
Weekenden starter
fredag aften 21. maj 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 afholdes skippermøde.
Sidste samling bliver efter oprydningen søndag kl. 16.
Prisen for arrangementet er i år 200 kr. pr. person.

Denne pris indeholder morgenmad, frokost og frugt lørdag og søndag samt aftensmad lørdag.
For de nærmeste klubber forventes det, at der medbringes, følgebåde, forskellige joller eller kølbå
de og instruktører og/eller voksne til hjælp og opsyn af de unge sejlere.
Alle skal medbringe luftmadras, sovepose, redningsvest, sejlertøj og grej til personlig hygiejne.
Udover dette skal alle, som ankommer fredag, selv medbringe mad og drikke til denne aften,
med mindre andet aftales med undertegnede.
Tilmelding kan ske hos Lena på
ssf.ungdom@gmail.com

eller
26 98 00 33

Forældre til sejlerne er velkommen til at kigge forbi medbringende kage i løbet af weekenden, så
kom forbi og nyd det sammen med os.
Vi glæder os til at se jer
Mange sejlerhilsner fra ungdomsafdelingen i Sundby Sejlforening.
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Returneres ved varig adresseændring
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Sundby Sejlforening
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DANMARK

Amager Cup 2010
12. juni fra
S/K Lynetten
11. september
fra Kastrup
Åben for alle
klassebåde og
DH-sejlere
www.amagercup.dk

Regler og bestemmelser
Stævnet sejles efter de normale kapsejladsregler, eventuelle afvigelser vil
fremgå af sejladsbestcmmclsemc.

Stævnet
TILMELDING
til
Amager Juni Cup 2010
Lørdag d. 12. juni 2010

Er åbent for alle klassebåde og DH-bade.

Sejladsområde og baner
Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både sejler på op/ned baner.
Alle andre både sejler efter DH en distancesejlads på ca. 18 sm.
For de mindre klassebade er planlagt fire sejladser. For de større klassebåde
er planlagt tre sejladser på en større bane.
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.

Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynellen. Den mandskabsbetjente kran (20
tons) pa midtermolen kan efter aftale, anvendes til søsætning og optagning
af både, som deltager i stævnet. Deltagere i sejladsen ligger v ederlagsfrit i
havnen fra fredag d. 11. juni til mandag d. 14. juni.

I ilmclding kan ske via stævnets hjemmeside: www.amascrcup.dk, eller
med nedenstående tilmeldingsblanket. Betaling på bankkonto
5203-1511011 (anfør sejlnummer og bådtype) eller vedlæg crosset
check, der sendes til.
S/K Lynetten, Amager Cup
Kefshalevej 200
1432 København K.
Tilmelding og betaling 200 kr. skal være os i hænde senest
mandag d. 7. juni 2010.

Startgebyr
Deltagergebvret på 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest
d. 7. juni.

Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd i hver klasse/løb. Præ
mieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads. Præmier, der
ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder stævnet.
i forbindelse med præmieuddeling vil der være lodtrækning om en gave,
blandt tilstedeværende tilmeldte bådes skippere.

Bureau
Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets
åbningslider:
fredag 18:00 -19:0«
lørdag 08:00-09:30
Bureauets telefon nr. er 2660 6097

Sejl nr:
Bådnavn:

Bådtype:

Klub:

Cert. nr:

TA:

Adresse:
Postnr:
Tlf.nr,:

Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på et glas fadøl sponsoreret af Aug. Olsen og
Munch s Auto til de deltagende sejlere iført en Hempel T-shirt, der udleve
res i bureauet.
Lynettens restaurant er åben og kan anbefales til spisning.
Vel mødt
Rahlf Nielsen
Stævneleder

Skipper:

By:
E-mail:

Tilmelding er bindende.
Har du udfyldt alle felter?

Underskrift:

TAUD:
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Husk! Kontoret holder lukket i juli måned
Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Gæstepladser

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.

Indmeldelsesgebyr (indskud)

I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8 m
kr. 120,Medlemmer uden plads Vi pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

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

Aktive

.1.000 kr.

Passive

....125 kr.

Juniorer

.... 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

....900 kr.

Passive

....450 kr.

Juniorer

....400 kr.

Mini juniorer

.... 172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Pladsleje pr. m2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )
Helårsplads
Vinterplads, 1/11 -30/4
Låneplads, 1/5 - 31/10

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail...flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

90 kr.
90 kr.
300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

....180 kr.

....360 kr.

Dobbeltskur

....720 kr.

Jolleskur, selvejet

....270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny plads (Pælepenge)

..1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

....200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

....500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

....500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.

Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef:
Søren Rasmussen
28 180

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Elforbrug i henhold til foreningens love.
Haver m.v. efter aftale.

180
— Ring gerne om dagen —
E-mail
ras@nettoskode.dk

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
Email....f.meiniche@webspeed.dk

Forsidebilledet:
Fra pinsen hvor arrangementet Sejl
noget andet løb af stabelen, var der
også en Hobie i frisk vind.
Se mere under ungdom på side 10

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharff.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Formandens klumme

Frivilligt arbejde
Jeg synes lige, jeg vil forklare lidt om frivilligt arbej
de i foreningen, for det er ligesom, at der er flere
medlemmer, der ikke har forstået konceptet og ideen
med foreningsarbejde, og at det er frivilligt.
Når jeg skriver dette, er det, fordi jeg synes, at det er
forkasteligt, at flere medlemmer ikke kan respektere
samt forstå, at de mennesker, der arbejder frivilligt
for foreningen, herunder bestyrelsen, også blot er
medlemmer, og det med ret til at nyde at komme i
foreningen.
Der har den senere tid, desværre, været flere episo
der, blandt andet i forbindelse med udlevering af
pladsmærker, hvor flere medlemmer har givet ud
tryk for deres utilfredshed med, at ikke kunne få ud
leveret pladsmærker udenfor kontortiden, eller hvis
de ikke havde deres forsikringspapier med.
Disse medlemmer føler, at vi i bestyrelsen blot kunne
komme ned, og udlevere mærker, når de har tid, at
det er for dårligt, at vi ikke hopper og springer for
dem, når det lige passer dem, at nu skal mærket ud
leveres.
Undskyldningerne er mange, vi kan ikke komme om
torsdagen i april måned og kan derfor ikke få det på
båden, inden det skal.
Kære venner, hvor var I i februar og marts, da plads
mærkerne også kunne afhentes.
Til disse medlemmer, som ikke kan eller vil indordne
sig under vore vedtægter og love, har jeg to forslag:
1. Meld dig til bestyrelsesarbejde eller frivilligt arbej
de, og vær med til at lave om på tingene.
2. Kan du ikke afse tid eller har lyst til dette, men
stadig i dine egne øjne betaler en for høj kontingent
og pladsleje i forhold til det serviceniveau, du mener
at være berettiget til, så er I velkomne til at indsende
opsigelse, og derefter søge optagelse i den type havn,
der tiltaler jeres behov, dette ville gøre vores frivilli
ge arbejde sjovere, og jeg er overbevist om, at der er
andre, der synes, at det ville være rarere at få med
lemmer ind, som forstår konceptet med frivilligt ar
bejde.

fordi vi synes det er sjovt, og fordi vi gerne vil gøre
en forskel.
Vi gør det ikke for at blive svinet til af medlemmer,
der mener, vi skal stå på pinde for dem, hoppe og
springe når I siger hop, og slet ikke for at tilgodese
nogle bestemte personer med havneplads, fordi de
gør et stykke arbejde for foreningen, som andre med
lemmer ynder at insinuere.
Der bliver fra denne bestyrelse ikke gjort forskel på
foreningens medlemmer, vi retter os blot efter love
og vedtægter.
I kan alle være med til at gøre en forskel inden for
disse grænser, og har I ikke lyst til at deltage i dette,
vil jeg opfordre jer til at finde et sted, hvor I mener at
blive ordenligt behandlet.
Jeg håber, at denne klumme, som måske nok er hård
i tonen, ikke bliver taget alt for ilde op, men måske
kan få pågældende medlemmer til at indse det uri
melige i deres krav, som også til tider indeholder
telefonopringninger til bestyrelsen efter 2130-22 om
aftenen.
Jeg vil slutte min klumme med at ønske jer alle en
fantastisk sommer, håber I får nogle dejlige dage på
vandet, rundt omkring i landet og hvor I ellers en
der.
Jeg er ikke i tvivl om, at mange af jer kommer til at
opleve noget i jeres ferie, disse oplevelser kunne vi
godt tænke os at læse om i vores blad, så derfor send ind til redaktøren og lad os høre om det.
God sommer og pas på jer selv på turen rundt i lan
det, sikkerhed er vigtig.
Sidst men ikke mindst, pas på solen, den gør nemlig
også skade.

Formanden

Vi i bestyrelsen laver dette arbejde, fordi vi kan lide
det, fordi vi gerne gør noget for andre mennesker,
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Kopieret fra Dansk Sejlunions hjemmeside zvzvw.sejlsport.dk

Fokus på sikkerhed
I forbindelse med Palby Fyn Cup 2010 har der været et par hændelser, som glæde
ligvis endte med en heldig udgang. På baggrund af disse hændelser har Dansk Sejl
union udarbejdet en række tjek-spørgsmål til skippere og besætninger, som plan
lægger at deltage i distance kapsejladser.
At deltage i en distance kapsejlads er en frivillig beslutning og sker på eget ansvar.
Undervejs bliver både og mandskab ofte presset til det yderste, derfor skal man bør før
og under sejladsen have fokus på sikkerhed.
Både skipper og besætning skal huske på, at søsikkerhed handler om godt sømand
skab. Derfor er det vigtigt, at alle på forhånd er enige om, hvordan 'godt sømandskab'
tolkes ombord. Juridisk set har skipper ansvaret, men sikkerhed og sikkerhedsproce
durer er i høj grad et fælles anliggende.
Derfor er det vigtigt, at både skipper og besætning kender de procedurer, der skal sæt
tes i gang, hvis der skulle indtræffe situationer, som kan bringe båd eller mandskab i
fare. Den nødvendige planlægning og træning bør gå forud for deltagelse i de omtalte
sejladser.
Dansk Sejlunion anbefaler, at alle gaster og skippere som minimum bør kunne svare
på nedenstående spørgsmål:
•

Kender alle på båden proceduren og placeringen af det udstyr, som skal anven
des, hvis ulykken sker (VHF, MOB-knap, nødraketter)?

•

Hvordan kontakter jeg andre både eller land, hvis der opstår en ulykkessituati
on?

•

Hvis jeg ikke har elektronik til hjælp, hvordan fastlægger jeg hurtigt bådens po
sition?

•

Er alle ombord bekendt med placering af værktøj, som skal anvendes ved ulyk
ker og havari (kniv, wiresaks, førstehjælps kasse og andet)?

•

Falder en person overbord, er lys i redningsvesten med til betragteligt at øge
chancen for at blive fundet. Er det et krav for besætningen, at man har lys i red
ningsvesten?

•

Er der en redningskrans med lysbøje og kasteline ombord?

•

Vigtigst er at blive ombord. Er båden være udstyret sådan, at man uanset place
ring på båden let og sikkert kan gøre sin livline fast?
Er der regler for hvordan, man om natten færdes rundt på båden? Med eller uden liv
line?
Der kan nævnes meget mere udstyr og mange flere procedurer, som er med til at øge
sikkerheden.
Men udstyr og procedurer skal naturligvis tilpasses båden, besætningen og den sej
lads, man deltager i.
Husk at alle både med VHF ombord er forpligtigede til at lytte på kanal 16. Hvis man
er i nærheden af et ulykkessted skal man melde sig melde sig og gå til assistance.

Denne side er skrevet d. 09-06-10 af Steen Wintlev

Kontakt vedrørende denne sektion: Mikael Jeremiassen

Hvem kontakter du, hvis du går i
stå ude på vandet?
Mange har prøvet det.
Lad os høre hvordan du gjorde
og giv tippet videre, det kan
hjælpe andre.
Skriv et brev eller mail til
redaktøren.
Det er ganske vist,

PR« !
PlMWR

der skal spares i SSF
Redaktøren vil her gerne takke medlemmer og udvalg for
den store spareiver, der udvises i forbindelse med bladet.

4 HK
PÅHÆNGSMOTOR
4 taks motor med
standard ben.

Medlemmerne er nemlig meget flinke til at spare.
Ved at lade være med at bruge bladet, bliver bladet så tyndt,
og vægten falder så meget, at det bliver billigere at trykke og
billigere at sende med posten.

SPAR 2.00000

6.99500
yVejl. 8.99500
RABAT 500 KRONER Mecfcring annoncen
ved tøb af valgfri SEAGO gummibåd,

Tak for det gode initiativ.

GUMMIBÅD

m/ lameldørk

seaco
Vi har et stort udvalg
af gummibåde i alle^
prisklasser.

ECO 230
230 cm
Max pers.2/284 kg
Max motor 4hk

Pris 3.495 Kr.
Best. nr. 101108

Med venlig hilsen
Poul
Redaktør

Hellers

Kastrup StmnilfKtrk U,
2770 Kastrui>,H25()30 17
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 31. maj 2010
Afbud fra Marc, Flemming, Lena og
Jan

dage, mod betaling af almindelig
havnetakst.

Punkt 1. Protokol:
Intet.

Punkt 3. Havn og Plads:
Havneudvalget har været på rund
tur i havnen og konstateret, at man
ge medlemmer endnu ikke har på
sat pladsmærket, de kan nu forvente
en lille skrivelse fra kassereren.
Store bådtrailere, anhængere til bi
ler, som nu i stor stil bare bliver par
keret rundt om på foreningens om
råde, er et problem. Der må ikke
parkeres på foreningens område
uden bestyrelsen tilladelse og an
hængere vil blive betragtet som et
køretøj. Ejerne vil blive kontaktet.
Af sikkerhedsmæssige og admini
strative årsager nedlægges den tråd
løse netforbindelse på kontoret. Pla
nerne om trådløst net på hele hav
nen er taget af bordet, da det i dag
er meget nemt og billigt at købe sin
egen netforbindelse via et usb-stik.
Nogle medlemmer har påtalt over
for andre medlemmer, at der ikke
må køres ind på området. Der gøres
opmærksom på at af- og pålæsning
er tilladt. Medlemmer, som er util
fredse, bør kontakte bestyrelsen og
ikke selvbestaltet lege politi.
I fritidshuset er der opstået uenig
hed mellem nogle brugergrupper
om brugen af huset. Parterne ind
kaldes til et møde om sagen.
Skipperstuen kan ikke bookes til
private fester. Lokalet kan udeluk
kende bookes til arrangementer og
møder af maritim karakter.
Et medlem har foreslået at flytte
skoleteltet til en anden placering,
men af praktiske årsager er dette
ikke muligt, og forslaget afvises.
Slæbestedet med spil og vogn på
søndre mole er i de sidst år brugt så
lidt (ca. 2 gange), at bestyrelsen har
fundet det urimeligt at ofre ganske
mange penge på at reparere og ved

Punkt 2. Beretning:
Der er kommet en klage fra et med
lem over et andet medlem, sagen
tages til behandling.
Bestyrelsen har endnu ikke modta
get et projektforslag fra udvalget
omkring Øveballen. Udvalget bliver
kontaktet med henblik på at få pro
jektforslaget senest den 28. august,
så det kan behandles på efterfølgen
de bestyrelsesmøde.
Foreningen har i rigtig mange år
kørt med den politik, at det skal
være en billig havn at være medlem
af. For at holde priserne nede er der
bl.a. ikke lavet hensættelser til store
vedligeholdelsesarbejder, som dem
vi står overfor nu.
Et af problemerne er, at havnekajer
ne i hele havnen efterhånden er i så
dårlig forfatning, at de flere steder
er ved at skride ud i vandet, og træ
værket så dårligt, at der kan være
fare for at det kan falde sammen.
Der arbejdes på flere muligheder for
at totalrenovere/genopbygge hav
nen.
Tilbud på risikovurdering og hand
lingsplan for havnen undersøges.
Alene renovering/nybygning af
havnens moler løber hurtigt op i
tocifret millionbeløb. Forhøjelser på
kontingent og pladsleje på op til
50% kan desværre blive nødvendigt,
for det vurderes, at der nu er ikke
tid til at spare op.
Et forslag til forøget fremtidig ind
tægt kan være oprettelse af en campingvognsplads i sommerperioden.
Der er givet tilladelse til, at et med
lems familie kan bo på foreningens
område i en campingvogn i et par
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ligeholde det. Det bliver derfor ned
lagt. Det lille spil ved slæbestedet på
nordre mole bliver ligeledes nedlagt.
Punkt 4. Klubhus:
Forsikringerne i foreningen er nu i
orden og på plads.
Det overvejes at opkræve et ekspe
ditionsgebyr på kr. 25 for ansvars
forsikring gennem SSF.
Der er konstateret myrer omkring
klubhuset. De vil blive fjernet.
Punkt 5. Fester:
Pinsemorgen forløb fint. Næste
gang er Skt. Hans og en ny flåde til
bålet er ved at være færdig. Arran
gementet køres som annonceret.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Intet
Punkt 7. Ungdom og joller:
For at beholde titlen "Ungdoms
venlig sejlklub" skal vi sende en
ansøgning senest 1. december 2010.
Pinsearrangementet gik godt. 33
deltagere inkl. voksne fra SSF, Ka
strup og Lynetten - vi udgjorde de
17.
Der var lidt startvanskeligheder
som manglende nøgle til Tormtraileren fra DS (kom med post lør
dag over middag), knækket toilet
sæde (får vel udgiften til et nyt dæk
ket af DMU?), stoppede afløb, og et
Tonny-horn uden lyd. navnlig sidst
nævnte bekymrede de unge menne
sker, for hvordan skulle de vide/
kunne de høre, når der blev kaldt til
samling, især spisning. Heldigvis
blev alle problemer klaret ved fælles
hjælp og gode hjælpere.
Den røde følgebåd har givet proble
mer, da den er meget svær at få star
tet. Der arbejdes på sagen.

Udleverede nøgler:
Vi er i gang med at finde ud af,
hvem der har nøgler samt hvilke
slags, da vi og DMU har en fornem
melse af, at grejet bruges, uden vi
ved af hvem. Dette ser mere end
vanskeligt ud, og vi har derfor talt
med Erik om eventuelt at skifte
koden til huset.
Tørring af sejl:
Vi har så meget plads men meget
ringe mulighed for at hænge sejl til
tørre. Det er aftalt med Erik, vi af
holder et møde, hvor ønsker om
ændringer gennemgås og skrives
ned, så vi måske kan sætte nogle af
planerne i gang til efteråret.
Kano og kajak:
Afdelingen vil gerne indkøbe nye
lettere pagajer samt en ny kajak,
som bedre kan anvendes af kvinder
og unge. Der er indhentet tilbud på
begge dele på hhv. 4.000 og 20.000.
Bestyrelsen ser på sagen
Punkt 8. Kapsejlads:
Der er givet tilsagn om at afholde
DM Folkebåd den 8.-10. juli 2011.
Der forventes 40-50 både til arran
gementet.
Unge sejlere fra SSF sejler stadig
med rigtig gode resultater til følge.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Tilmeldingsformen til nattevagter
ne bliver moderniseret, så det bli
ver muligt at tilmelde sig via nettet,
telefon, telefax eller pr. brev. Se
blad nr. 5, maj 2010, på side 12.
Punkt 10. Bladet:
Intet.
Punkt 11. Eventuelt:
Der er foreløbig tilmeldt sig 6 som
interesserede til matchrace.
Nye SSF-trøjer indkøbes

Mødet slut 2145
Næste møde mandag den 28. juni
kl. 1830
Tonny Pedersen formand
Poul Christensen referent

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra

VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

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

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

Jljjnettros Jgådservice
- mest udstyr for pengene og Altid billigst pÅ ^^mnger

yelefom 3297 6106
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Fra Havneudvalget
Bådejere søges.
Det er meget, der ligger og flyder på vores havneområde. Blandt andet disse
både, der vil blive fjernet og solgt på auktion, hvis ikke en ejermand dukker
op.
Er du ejer af en af bådene, så kontakt straks pladsmanden eller bestyrelsen.

Parkering på SSFs område er forbudt, med mindre der er lavet en aftale med bestyrelsen. Det gælder også autotrailere.
Autotrailere må kun henstilles på SSFs område med båd, når man, af havneudvalget, har fået tildelt en plads på land.
Bestyrelsen henstiller til, at ejerne af trailerne bringer forholdet i orden.

Den lille dreng kommer
jern til sin far og mor, efter
at have været på besøg hos
sm Jyske morbrors familie i
en uge.
- Nå, var det sjovt derovre?
spørger faren
Ja, men næste gang tror jeg
at jeg skal ha' et askebæger
med!
- Hvorfor det?
-Jo, for da jeg kom blev
morbror ved med at sige: "Er
der noget a' ska' bære?"
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?
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Aktiviteter i SSF i 2010
13.
14/15.
16.
23.
4.

juni
aug.
okt.
okt.
dec.

Familiesejlads (program følger).
Old-Boys
Standernedhaling i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700
Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930.
SSF's Julefrokost.

Sejlerskolen
10.

april
12. I april
25. juni
21/22. aug.
1. sept.
18. sept.
19. sept.
25. sept.
26. sept.
1. okt.
2/3. okt.
23. okt.

Sejlerskolens startmøde for elever og instruktører.
Klargøring begynder.
Instruktørmøde kl. 1800
Weekend tur for sejlerskolens elever og venner. I
Tilmelding til duelighedsprøve.
Motorlære i påhængsmotor, start kl.1000
Motorlære i indenbords dieselmotor, start kl.1000
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Afslutning med sammenkomst for elever og venner kl. 1830.
Eksamen reservedage/ afrigning af bådene.
Den årlige havnerundfart

„Aen"*'
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Sundby Sejlforening
^vad er ligheden
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- De er begge uddøde...

Mødet i Spåmændenes Klub
er aflyst pga. uforudsete om
stændigheder!

Direktøren for et stort firma
og snakkede med en af
de nyansatte:
- For et år siden kom De herhi og blev straks afdelings.
lede. Tre måneder sener?
De underdirektør, og
nu er De udnævnt til direkmed rf håber De er tilfred
med Deres karriere?
" Ja, selvfølgelig far!

AMAGER BADTRANSPORT

ønsker følgende nye medlemmer
velkommen:
Frederik Svenning Simonsen,
Thingvalla Alle 4 st., 2300 S.
Jonas Brandt
Keplersgade 20, 2 tv. 2300 S.
Line Bech Krunic
Ved Mønten 11, 3 tv, 2300 S.
Mads Neubert
Roselillevej 28, 2300 S.
Søren Grummesgaard
Wibrandtsvej 64 B, 2300 S
Stig I. Sørensen
Ewaldsgade 8,1 th, 2200 N
Magnus Bo Bojesen
Sundby Parkvej 7, 3 th, 2300 S
Bjørn Nikolajsen
Sundby Parkvej 1 st.th., 2300 S
Philip Ejlev Eisen
Nørrebrogade 7,3 th, 2200 N
Indmeldt 21.marts 2010
Søren Andersen
VilhelmTopsøesvej 11, 2500 Valby
Markus Mortensen
Kingosgade 5, 4 th, 1623 K.

TIDSBESTILLING

- RING ELLER SMS

20231978

SE OPDATERET KALENDER
På vores hjemmeside

WWW.HELLERS.DK

BÅDSALG
SKAL OU KØBE ELLER SÆLGE!
- Vi hjælper dig hele vejen igennem.

KONTAKT
Gordon Skinner
32 50 3017
31 36 40 75
baadsalg@hellers.dk.

DATABASE
I vores båddatabase finder du de aktuelle både
vi har til salg.

.

Héllers
—"www.I Mlers.dk

WWW.HELLERS.DK
Kastrup StrmulfMirk.9,
2770 Kastrup,3250 30 17
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Ungdomsafdelingen
"Sejl noget andet"
Et ungdoms arrangement, der blev afholdt i pinsen
Endnu engang er dette fantastiske arrangement afviklet
til stor fornøjelse for både store og små. I år for 33 unge
+ det løse (dem som lige så forbi et par timer) fra SSFungdom, Kastrup junior- og hobie-afdelinge, S/K Lynet
tens juniorafdeling samt deres trænere, heraf udgjorde vi
selv de 17. Alt i alt færre deltagere end de forrige år,
hvilket på ingen måde nedsatte morskaben.
Dørene åbnede fredag kl.18. Alle fremmødte kunne
komme med som publikum ved DR's optagelser af et
nyt underholdningsprogram, grundet en invitation fra
DR samme dag. Desværre nåede Kastrups hobieafdeling ikke med, da vinden bestemte sig for at holde fri
under deres transportsejlads til SSF. Syv SSF'er deltog
hvilket da var meget sjovt men lidt langtrukkent især når
aftensmaden må udskydes. Heldigvis var maden næsten
klar, da vi returnerede til ungdomshuset - tak til mad
holdet. Aftenen stod derefter på spisning, opredning af
sovepladser og hygge. Ca. 23.30 var der stille fra sovehalerne.

at vende en tømmerflåde med bunden i vejret, hvilket
faktisk lykkedes efter et par timer, da de unge menne
sker opdagede, hvilken side ankeret var fastgjort til. En
ruse udsat af DMU blev hevet op og indholdet hældt i
akvarier og studeret. Senere blev først ålekvabber og
småfisk sat ud, krabberne måtte lige gennemføre et krab
beløb inden de kunne vende tilbage til det våde element.

Feva oh Hobie sejler om kap

Kåre forsøger at lære Gustav at surfe

Lørdagen startede med jævn vind og tåge, som periode
vis nedsatte sigtbarheden til toppen af en ynglingemast
eller første bøje fra haveindsejlingen set fra ungdomshu
set. Heldigvis havde Erik fra Kastrup muliggjort prøve
kørsel i blo.kart. Alle interesserede blev fragtet til Ama
ger Strandpark i hold. I SSF blev der snakket, badet (iført
våddragt/tørdragt), sejlet i kajak tæt på land, rigget jol
ler og yngling til så alt var klar, når tågen lettede. Des
værre forsvandt vinden i takt med opklaringen. Men så
kan tiden jo fordrives med kæntringsøvelser, forsøg på
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Aftensmaden var traditionen tro grillet og fantastisk Tak til Gert (fra restauranten) for at stege vores kartofler.
Søndag blev de unges tålmodighed sat på prøve. Der var
jo god vind, hvorfor så først synge morgensang og spise
rundstykker ved standeren - de voksne er ikke helt på
ret kurs. Tilbage ved ungdomshuset blev der klædt om
og rigget til. De mindste opgav hurtigt sejladsen, mens
de større fandt udfordringen med en stigende vindstyrke
velkommen - selv for de øvede kom kæntringerne helt af
sig selv for både hobie'er og feva. Lidt surfing og en kort
men frisk tur i yngling blev det da også til. Afrigning,
oprydning mm. forløb helt af sig selv - alle var godt
brugt og trætte da kaldet til weekendens sidste samling
lød ca.15.30.
Måske bør vi overveje titlen på vores arrangement, idet
sejladsen pga. af vejret for andet år i træk i stor udstræk
ning har måtte vie for andre tiltag, i år til blo.karts, kajak,
badning, studie af krabber, hornfiskebørn, ålekvabber,
krabbeløb mm. Så arrangementet skal muligvis hedde
"Prøv noget andet med din sejlklub".
Der skal lyde en stor tak til alle deltagere, trænere og

hjælper, som igen i år har bidraget
med at gøre arrangementet til no
get særligt.
Tak til Gustavs mor, som havde
bagt kage til alle og til Simons mor,
som kom med flødeboller.
Tak til Karin, Bjarne, Liani, Martin
og Annette for hjælp med indkøb,
madlavning, opvask, oprydning,
grilning mm.
Tak til Erik, Claus, Leif, Jens og
Søren, fordi I gider at bruge jeres
tid til træning og samvær med de
unge.
Vi ses næste år.
Lena

Det næste er skrevet af nogle af de
unge mennesker lørdag eftermid
dag/ aften inden aftensmaden.

Pinsetur
Lørdag: Vi blev vækket af en lar
mende mand kl. 7. Så spiste vi mor
genmad halv 8, men pga. tågen der
nedsatte sigtbarheden blev skipper
mødet udsat til kl.9. da klokken
blev 9 var tågen stadig tæt og i ste
det for sejlads tog kajakerne fat.
Senere startede Erik nogle blocarts
op i amager strandpark. En blocart
er en lille trehjulet cykel med surfsejl og uden pedaler. Lige inden
middagsmad sejlede søren ud og
droppede os, han tog motorbåden
og sejlede af sted hvorefter man
hoppede i vandet. Da vores maver
var fulde igen, tog vi ud i en yng
ling, selvom vinden ikke var mere
end man selv kunne puste. Da vi
ikke fandt ynglinge sejladsen spæn
dende mere tog vi ud i en feva og
lavede kæntringsøvelser i det kolde
vand.
Af Wedel, Martin og Kåre (SSF)

^ K V/
Vi vågnede kl. 08.05, spiste mor
genmad og-så kom Kastrup også
holdte vi skippermøde kl. 09.05.
Efter skippemødet roede alle i små
børnekajakker så alle blev våde. Kl.
13.00 spiste vi frokost. Kastrup hav
de tre hobiecats med som alle prø
vede.
Nick, Marcel, Jens (Kastrup) og
Maiken (SSF)
$ R

Vi blev smidt ud af vores senge kl.
7.00 om morgen, hvilke er alt, alt
for tidligt. Vejret var virkelig skidt
og der var meget tåget, heldigvis
blev det klart til sidst men så var
vinden også helt forsvundet. Men
alligevel har det været en god og
hyggelig pinsetur
Hilsen Rie, Sofie, Marcel, Nick &
Sabrina + Kim (Kastrup)

S ^

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

GARMIN KORTPLOTTER
GpsMap 525
med indbygget GPS antenne. Kan supieres
med BlueChart g2 Søkort.

Pris 3.999 Kr.
Best. nr 85602

I Før6.999P°

13.

1. GpsMap

GARMIN

plasmbj

RABAT 600 KRONER Mecfcring annoncen
KORTPLOTTER
MAIS
SmarterChart 500-AIS
er med en indbygget
højtydende to-kanals
AIS modtager.
Tilslut en VHFantenne for få AIS
oplysningerne vist
på kortet.

Pris 5.599 Kr.
Best.nr 107102

Ktistrup StmiuliMirk 9,
2770 Kastrup, 32 5()3017
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

(^J

PO$T

pp

DANMARK

Pinsemorgen i SSF
Godt vejr, godt humør, udsolgte lotterier, musik fra hornorkestret, medbragt kaffe og te, og så
var der smurt morgenbrød til afhentning sammen med en pinsemorgenbitter.
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Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Gæstepladser

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åfcient torsdag kl. 1900 - 2030.

Indmeldelsesgebyr (indskud)

I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8 m
kr. 120,Medlemmer uden plads 14 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

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

Aktive

.1.000 kr.

Passive

.... 125 kr.

Juniorer

.... 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

....900 kr.

Passive

....450 kr.

Juniorer

....400 kr.

Mini juniorer

....172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 CO 67
E-mail
wain.fam@mciil.dk

Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Pladsleje pr. m 2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )
Helårsplads
Vinterplads, 1/11 -30/4
Låneplads, 1/5 - 31/10

Ot>

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail.. .flemming@vonwowern .com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

90 kr.
90 kr.
300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

360 kr.

Dobbeltskur

720 kr.

Jolleskur, selvejet
Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

180 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

....270 kr.
360 kr.

Andre gebyrer
Ny plads (Pælepenge)
Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

..1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Søren Rasmussen
28 180 180
— Ring gerne om dagen —
E-mail
ras@nettoskode.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
E-mail...f.meiniche@webspeed.dk

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
En aften i Rå, hvor det endte med
et tordenvejr, var det et smukt syn
med lynene som baggrund for ma
sterne.

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharfT.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail

2

martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Sikke en fantastisk måned

Det har været en fantastisk måned. Lige si
den Sankt Hans aften, har vi været vidner til
en super sommer, vejret har været varmt, ja
nogle vil mene for varmt, men generelt er vi
danskere, jo svære at stille tilfredse.
Men jeg vil gerne kommentere på både vej
ret, som efter min mening, er upåklageligt.
Jeg vil gerne kommentere på klubbens med
lemmer, jeg syntes at kunne mærke en posi
tiv stemning, over det meste af linien, det er
dog ikke muligt i en klub af vores størrelse,
at stille alle tilfredse, det vil jeg medgive,
men alligevel syntes jeg, at i de fleste tilfæl
de er det positive bemærkninger, vi efter
hånden møder.
Der sidder nok en eller anden, der er util
freds med bestyrelsen, men det er blot godt,
så kommer der vel nogle emner, på vores
generalforsamling til efteråret, og det er jo
godt for udviklingen af klubben, så det glæ
der jeg mig til.
Så vil jeg kommentere på det fantastiske
stævne som SSF lige har afholdt.
Det var dejligt at opleve så mange flotte træ
både i Sundby, der var ligeså mange, som
da jeg var juniorsejler i klubben, det var i
70erne, men ikke nok med det, der var en
masse vidunderlige mennesker med i disse
både, der var en super stemning, i havnen
blandt medlemmer og gæster.
Og SSF og dets medlemmer viste sig fra den
bedste side, dette gjorde det til en oplevelse,
for alle parter.
Til de medlemmer, som havde valgt at bru

ge 4 dage, på at hjælpe omkring dette arran
gement, vil jeg sige mange tak for det, i var i
den grad med til at gøre en forskel, og brin
ge SSF frem i andres bevidsthed, fra besty
relsen i DFÆL, lyder der et KÆMPESTORT
TAK, og jeg er imponeret over hvor glat det
hele gik.
Vores restauratør brillerede med fantastisk
mad til 190 mennesker, og jeg tror de fæle,
kommer forbi vores dejlige havn, på andre
tidspunkter, nej det ved jeg, for SSF viste sig
fra den allerbedste side i de fire dage.
Tak til jer alle for at deltage i dette store
stævne, det er dejligt at se den rigtige klu
bånd igen.
Så mens vi er ved det, ja så har SSF fået til
delt DM for folkebåde næste år, og her kære
venner, ja her skal vi igen, ud og vise, at vi i
SSF, kan gøre det rigtig godt, så derfor vil
jeg allerede nu, opfordre jer til at være op
mærksom på al reklamen omkring dette, vi
skal bruge mange frivillige, og vi har lige
bevist at, det kan vi bare.
Jeg vil også sige, fortsæt med at være positi
ve, der er ingen grund til andet, og er der
nogen der har noget på hjertet, ja så mød op
hos os på kontoret om torsdagen, alt er vel
komment, positivt eller negativt, det er alt
sammen med til at udvikle os alle som men
nesker, og ikke mindst som klub.
God vind til alle og fortsat god sommerferie.
Tonny

En sejlerberetning
af Morten Speerschneider.
De medvirkende i historien er: Stine B. Kristiansen, Bo Lauridsen, Morten Speerschneider og deres
første sejlbåd, en IFér, som de i pinsedagene 2010 var oppe at hente i Bjorlanda Kile i nærheden af
Goteborg.
Fra ide til handling.
Bo og jeg startede samtidig på sejler
skolen her i SSF og sejlede på hver
vores skolebåd. Det var først, da jeg
og Bo's kæreste, Stine, kom på sko
lebåd sammen, at vi tre begyndte at
finde sammen. Mange gange blev
der snakket drømme og ideer til
livet på havet. Dog finder nogle af
vores drømme først mulighed for
realisering lidt ud i fremtiden, men
vores fælles drøm var dog: at købe
en båd og bare sejle rundt...
For det meste bliver alt dette snak
ket om, over en fredagsøl på Stefanshus, på Nørrebro!

mod Goteborg og Bo fandt et virke
lig hyggeligt bjælkehotel oppe i
Ljungskile. Turisthotellet hedder
stedet. Et par dage inden vi skulle
afsted, blev Bo ringet op af hotellets
ejer, bare lige for at advare os om, at
der nok godt kunne blive lidt larm
fra hotellets restaurant, da et live
band skulle komme og spille samme
lørdag. Det var slet ikke noget pro
blem, for vi ville da rigtig gerne væ
re med til arrangementet og hotellet
kunne da også byde på specialøl fra
hele Europa, så at en sjov aften ven
tede os på hotellet, kunne vi nok
fornemme.

Så da Bo igen spurgte mig en jcnuaraften og denne gang meget direk
te, tog beslutningens kraft over, og
det blev besluttet, at gøre noget ved
det - NU. Hvornår ellers?
Heldigvis blev vi hurtigt enige om
bådtypen og valget faldt på en IF'er
(International Folkebåd), så det var
jo bare at søge efter den båd på net
tet.
Efter at vi havde været ude og kigge
på nogle stykker her på Sjælland, og
en meget interessant båd blev solgt
for næsen af os, slog det os, at det
kunne være et godt lille eventyr at
købe båden i "svensker landet" og
sejle den hjem derfra. Faktisk kom
ideerne ud til nogle fjerne afkroge af
Østersøen og på den tyske kystlinie.
Men der blev igen hurtigt pejlet ind
på den svenske skærgård og endnu
mere ind til området omkring Gote
borg. Jeg fandt nogle både på denne
h j e m m e s i d e
s v e n s k e
www.blocket.se og kontaktede nog
le stykker af dem, som virkede inte
ressante - på billedet. Vi fandt alle tre
en weekend, hvor vi kunne køre
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Efter lidt besvær med at komme op
lørdag morgen den 13. marts 2010,
kom vi da tidligt afsted mod
"svenskerlandet" og Goteborg. In
den vi om aftenen skulle til lokalt
bal på turisthotellet, havde vi besig
tiget nogle IF'ere, hvor den sidste i
rækken befandt sig i Ljungskile, så
ruten var ligesom lagt. Grunden til,
at jeg ligesom kommer nemt over de

her både vi kiggede på, er, at da vi
parkerede bilen ud for hotellet, blev
vi bare siddende inde i bilen og luk
kede op for vores 3 liter Bag In Box
rødvin og skruede op for musikken
af Dave Matthews Band, simpelthen
fordi vi var så skuffede over de "lig"
af både, vi havde set på i løbet af
dagen. Der var hverken vilje eller
lyst til, at gå alle de få skridt op til
hotellet. Det hele virkede så ligegyl
digt, og hvad pokker havde de
tænkt sig med de både? Men som
altid, skal vi lige tage os sammen og
komme ovenpå igen, så vi fik vores
værelser og tog et smut ned i super
markedet, så lidt på byen, mens det
stadig var lyst.
Og så kom vores uforglemmelige
aften, for når jeg skriver et lokalt
bal, så er det helt bogstaveligt ment.
For mange af Ljungskiles lokale var
stuvet sammen i den lille bjælkestue
med folkemusik spillende for os
alle. Og lokalt er det jo, når der se
nere på aftenen kommer folk, vi al
drig har set eller snakket med før og
sætter sig hos os og spørger ind til,
hvilken båd vi dog har tænkt os at
købe heroppe? Ja, selv violinisten
fra bandet kom ned og spurgte os,
efter at han var færdig med at spille.
Han var selv dansker og levede af at
spille musik rundt om i hele Sveri
ge. Rygterne løber hurtigt i de små
stuer, for hvad laver de danskere
dog her oppe i Ljungskile? Men det
er jo også charmen ved sådan nogle
besøg, at folk snakker og betragter
en, for vi er jo altså ikke ligegyldige,
os sejlere.
Med ølsmag hængende ud af halsen
dagen efter, selv efter fem effektive
tandbørstninger, så kom vi da ud
over "stepperne" og ud på motorve

jen sydover mod Goteborg igen.
Mens jeg sad i mine egne tanker og
bare kiggede ned mellem mine fød
der, (Bo kørte bilen) opdagede jeg et
krøllet papir, som vi dagen før nær
havde smidt ud, et papir med en
annonce om en IF'er, som vi endnu
ikke havde set på.
Det skal her siges, at denne båd kom
ud på nettet om torsdagen, lige før
vi kørte af sted mod Ljungskile, og
at jeg tilfældigvis printede siden ud,
bare - hvis alt skulle gå galt med de
andre både. Så jeg hev papiret op og
spurgte Bo og Stine, om jeg lige
skulle ringe til ham her og lave en
aftale? Tjoov, det kunne jeg da godt,
vi var jo på vej mod Goteborg allige
vel og havde god tid også, så hvor
for ikke!
Jeg fik en aftale med bådens ejer,
Erik, som vi hentede nede foran
landgangen ved Danmarksfærgen i
Goteborg og sammen med ham kør
te vi ud til Bjorlanda Kile, lidt nord
vest for Goteborg for at få et kig på
hans båd. Jo, mere vi kiggede den
båd efter og så alt det udstyr som
hørte til, og hvor i orden det hele
bare var, jo, mere forelskede vi os
alle sammen i dette gule, måske ik
ke lyn, for det er jo ikke en hurtig
sejler, men så måske fru Solskin..?
Efter en nøje gennemgang af båden
og en god oplevelse ude i en af
Skærgårdens største lystbådehavne,
kørte vi alle glade og tilfredse mod
Goteborg for at lave en handlings
plan sammen med Erik og en over
tagelsesdato, som af stor betydning
blev lørdag den 1. maj 2010.
Afhentning.
Fredag den 14. maj kørte vi endelig
af sted igen mod Bjorlanda Kile. Vi
havde aftalt med Erik, at vi sammen
skulle søsætte vores IF'er og tilrigge
hende, og det brugte vi da det meste
af lørdagen på. Erik kom ned på
havnen ligesom regnen tog rigtig
meget til, og da vi var færdige med
at rigge hende til, hørte regnen op...
Men flot så hun nu ud, fuldt tilrig
get og med sejl. Resten af weeken
den gik med at prøvesejle hende og
med at hive alle ting ud af skabene
og lægge det på plads igen, så vi

kunne lære hende bare lidt at kende
inden hjemturen. Vi var stadig me
get overraskede over, hvor meget
tilbehør og udstyr vi egentlig har
fået med i købet.

P.g.a. at nogen af os har et arbejde at
skulle passe, så kørte Bo og Stine
hjem igen søndag for at passe det og
kørte op igen onsdag aften, for sejl
turen hjemad startede torsdag mor
gen den 20. maj. Deres tilbagekomst
til Bjorlanda Kile blev da også behø
rigt fejret den aften, så vi kom først
af sted op ad formiddagen, men af
sted kom vi da.
Vores bestemmelsessted for turen
vil jeg næsten sige, var Råå Hamn

som ligger lige nord for Veen, idet
vi fandt vi ud af, at Sundby Sejlfor
ening har tradition for at tage på
udflugt dertil i pinsedagene, og dem
ville vi jo gerne møde og slutte vo
res tur af sammen med.
Af navigationsudstyr på båden, har
vi kun det mest basale som et kom
pas og nogle meget værdifulde sø
kort over området, som vi havde
lånt af den kære Lilian. Og hermed
et stort TAK til dig Lilian. På min
computer har jeg installeret Det Le
vende Søkort og med en tilhørende
GPS. Bo og Stines iPhone viste sig
også at have en rigtig god funktion,
da den også kan finde koordinater
ne.
Vi kom godt fra start med flot sol
skinsvejr og meget let luft fra nord.
Vi kom roligt forbi færgerne og ind
sejlingen til Goteborg og rigtig
spændende var det, at blive kon
fronteret med alle vigereglerne for
trafikzonen og rette os efter, hvad
bøjerne fortæller os. Teoritimerne
hos Poul, ligger jo heller ikke så
langt tilbage, at det var svært at hu

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 Jgndservice
- mest udstgr for pengene 09 Altid billigst på ^mager

Telefon: 52*7 6106
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ske, men en god fornemmelse er det
- altså at vide, hvad de forskellige
betyder.
Efter næsten 10 timer på vandet lag
de vi til i Sando Hamn, hvor vi for
første gang tændte op i grillen, for
nu skulle der fiskes. Bo fangede som
den eneste, en undermåler af Sej,
som vi blev nødt til at sætte ud igen,
så ingen selvfangede fisk til aftens
mad. Mens Bo og jeg fiskede i sol
nedgangen, bagte Stine et rigtig
lækkert brød og kom ud med det til
os på molen. Der passede det jo og
så fint, at vi derude kunne få vores
Sundowner.
Næste morgen ved morgenkaffen i
klubhuset, spurgte de lokale mænd
os om, hvorfor vi lige var i denne
havn. Jamen under den lette regn
aftenen før, så vi ud af øjenkrogen
en stor samling master og beslutte
de os derfor at overnatte sammen
med dem. De svarede os derpå, at
Sando Hamn ikke reklamerer nogen
steder for deres havn, og at det var
rigtig sjældent at se danskere her, så
de var glade for vores besøg.
Tolv timer gik der ude på vandet
denne dag med igen alt slags vejr.
Vi kom igennem en let tåge og v in
den var meget svag, så vi gik for
motor det meste af tiden. Den lille
svenske Havnelods Bog, som vi og
så havde lånt af Lilian, fortalte os
nu, at vi skulle vælge Traslovslage
Hamn, da vi var ved at løbe tør for
benzin. Desværre måtte vi næste
morgen her købe en makrel i den
lokale fiskebutik, for det begyndte

nu at blive rigtig frustrerende ikke at
kunne grille selvfangede fisk til af
tensmad...
Endnu tolv timer på vandet ventede
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os, og det begyndte rigtig godt her
fra med god luft fra NV og en sol,
som bragede ned fra en skyfri him
mel. En hel perfekt dag til sejlads.
Da vi sad og lagde en sejlplan for
dagen, jamen, så kunne vi jo komme
helt ned til Kullen, måske endda til
Råå... Ja, vi havde store ambitioner
for den dag. Men, men, men - hen
på eftermiddagen kom tågen, og
den lagde da også meget stille og
tilforladeligt ud, stadig med en sol,
som varmede igennem, men så i dag
tog tågen over, og den var kommet
for at blive. Efter et par timer for
svandt vinden, og solen kom også
længere og længere væk, så vi måtte
da for alvor starte motoren ved 1819 tiden. Vi besluttede os for at søge
mod havn, og
Grotvik lå tættest på.
Jeg vil lige beskrive turen gennem
tågen, for det var en ret stor opgave,
idet sigtbarheden hele aftenen var
højest op til 10 meter. Vi satte kur
sen stik øst, og med de koordinater,
som Stines iPhone gav os, var vi
faktisk et stykke fra land. På søkor
tet havde vi Ty logrund fyret at gå
efter, og det var først efter en time,
at vi stødte på det. Fyret leder ind i
bugten ved Halmstad. Vi gik syd
om fyret og stak igen stik øst, efter
endnu en timestid og en koordinat
fra iPhonen satte vi kursen NØ.
Mørket var ved at lægge sig, tågen
forblev tyk og ubehagelig, klokken
var næsten 21, og der var ikke andet
at gøre end bare at blive ved at sejle.
Pludselig fik vi øje på stendiget ved
Grotvik Hamn, og det betød altså
en hurtig manøvre, for vi var meget
tæt på, og vi havde ingen tid til
grundstødning her. Da vi kom et
stykke væk fra stendiget, kunne vi
bare følge det rundt og derefter fin
de indsejlingen på østsiden. Vi fandt
en fri plads ved mastekranen og
lagde stille og roligt til der.
Vi havde kun lige fortøjret båden,
da en venlig herre med sin hund i
cykelkurven kom hen til os og bare
måtte fortælle os sin måbende beun
dring over vores indsejling, for han
havde været ude nogle gange tidli
gere på aftenen og ringe andre både
ind i havnen. Sejt og det skulle jo
fejres med lidt rødvin og en grillet

makrel og ikke mindst - kogt ma
krelrogn. Efter aftensmaden var vi
inviteret op i havnekontoret til kaffe
hos vagterne, og der kunne vi se
vejrudsigten for næste dag. Sikke en
aften. (Det her kræver lidt mere forkla
ring, hvem er han) Jeg ved ikke hvor
mange gange vi fik dette her at vide,
men Per Gessle (Roxette) bor altså
liiige omme bagved og hans båd
ligger på land lige der oppe! Det var
de meget stolte af, de lokale.
Søndag morgen kom vi tidligt af
sted og kæmpede i 5V2 krydsende
timer for at komme ned til Hallands
Vadero i meget frisk vind. Da vi
kom forbi Hallands Vadero, vendte
vinden til vest og bølgerne voksede

til 2-3 meter, så koncentrationen
blev skruet helt op i højeste gear, og
troen på at kunne nå Råå voksede,
da vi passerede Kullen efter kun 2Vi
time.
Ved Helsingborg skulle vi lige holde
tilbage for to Scandlines færger, og
en salut skulle afgives til dem på
Kronborg Slot, så ellers var der in
tet, som kom os i vejen for at nå Råå
Hamn, som vi også anduvede for
fulde sejl ved 19- tiden.
Den aften var ingen af os noget
værd - overhovedet, vi kunne lige
slæbe os op til klubhuset og udnytte
køkkenfaciliteterne, som var os til
rådighed. Tænk, vi kunne tilmed få
os et varmt bad, som var godt til
trængt... En stor TAK skal da her
med også gives til den store interes
se Sundby-sejlerne viste os, såvel i
Råå Havn og hjemme i Sundby.
Selvom vi ikke var så meget værd
nogen af os, så var velkomsten me
get værd for os.
Efter en god, lang skønhedssøvn

stak vi til søs igen mod Sundby, og
her må vi altså prale lidt... Nej, pra
le meget, for her ud for Råå, fange
de vi de første fisk på hele turen,
tre styk hornfisk og en marinade
blev hurtigt blandet op, for de skul
le da grilles, når vi kom til Sundby.

Fugl og Fisk arrangement i
Det Maritime Ungdomshus

Med hensyn til fiskene i
"svenskerlandet", så fik vi at vide i
Grotvik Havn, at vi fiskede helt
udenfor sæsonen, Makrellerne
kommer først i juni/juli måned !

Fugl og Fisk inviterer til foredrag og
prøveture i Flyvefisken.

Den velkomst, som vi fik, da vi anduvede Sundby, vil jeg heller ikke
undlade at beskrive, for ude på
spidsen af midtermolen stod nem
lig min far, Karsten, Niklas, min
søster og hendes to dejlige døtre.
Det var jo nok mest min søster, for
der blev råbt og hujet, så vi ikke var
i tvivl om, at dette var den rette
havn for os. Vi blev modtaget med
stil og champagne på molen, og
derefter blev der tændt op i grillen,
for hornfiskene skulle ikke gå os
forbi.
Min far og Karsten havde taget god
kyllinge- og aspargessalat med til
os, som vi alle sad og spiste os
igennem ude på søndre mole.
Nu er det bare et navn, som skal
tilgives den gule båd.

//

//

//

//

//

onsdag den 11. august

Program:
Kl. 18-19: PrøVeture i Flyvefisken

Kl. 19: Foredrag (vi afventer svar fra mulige emner, men et er helt sikkert, og det er, at det
bliver maritimt)
O

Kl. 20-21:Aben debat imellem deltagerne.
Hvad kan Fugl og Fisk tilbyde SSF'er og andre
vandglade sjæle?

En gammel mand overnatter
på et forladt slot. Midt om
natten hører han en stemme:
- Jeg er slottets spøgelse. Jeg
har boet her i over 250 år!
Hertil svarede den gamle
mand:
Fint, så kan du vel fortælle
mig hvor toilettet er?

AGM-BATTERIER
AGM = Absorbed Glass Mat
... har væsken bundet i glasuldsseparatorerne,
ingen flydende syre, der kan løbe ud, dette gør
dem populære som fritidsbatterier.

75 AH

100 AH

260 x 169x 208mm

328 x 171 x214mm

Vejl.1.299 Kr.

Pris 899 Kr.

Vejl. 1.599 Kr.

_

Pris. 1.099 Kr.

Spar 400®

PLMm

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

En samtale mellem køber og
sælger af et gammelt slot:
- Jeg vil muligvis gerne købe
slottet, men jeg har hørt det
spøger!
- Det er bare en gammel over
tro. Jeg har ikke set et eneste
spøgelse i de 350 år, jeg har
boet her!

LADER
V Vejl. 1.895æ

12 V 15 A
for 1 batteri + start
Vejl. 1.895 Kr.

Pris 1.299 Kr.
PERFECT CHARGE
Waeco nye IUOU ladere i flot nyt design.
Den ideelle lader til bil, camper sejl- og motorbåd.

/Héllers
/

-^wwu.lMhTsMk

Ktislrn/i StmiulfMirk 9,
2770 Kastrup, 32503017
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Seniorerne
Skovtur
onsdag den 1. september.
Vi mødes i fritidshuset klokken 900 til en lille en og vi skal have
læsset bussen, så vi kører klokken 1000.
Vi er hjemme omkring 17-18 tiden.
Skovturen koster den nette sum af 150 kr. pr. person.
Det fælder for mad og drikkevarer, amt bus med chauffør.
Da vi kun kan være 50 personer i bussen gælder det om at mel
de sig til.
Vi skal nok få en rigtig god dag lige som tidligere.
Tilmeldingsliste hos Rita eller på opslagstavlen.
Meld jer også til at hjælpe med at lave kaffe, oprydning fra bus
sen og oprydning i fritidshuset efter turen.
Michael Ronild

n
U
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Juletur
Onsdag den 1. december tager vi til Sønderjylland med et smut
over grænsen.
Turen er en 2 dages tur, hvor vi kører til Sønderjylland og indlo
gerer os på en kro. Med den som udgangspunkt tager vi rundt i
Sønderjylland og til den anden side af grænsen til Tyskland for
at se på juleting.
Turen er med halvpension, altså med morgenmad og aftens
mad.
Den koster den lille sum af 1000 kr. pr. person.
Meld jer til nu og vær sikker på at komme med.
Listen har Rita.
Nærmere vil tilgå i efteråret.
Michael Ronild
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Nyt
fra den anden side af sundet
www.hamnen.se/Juridik/Ny-sjofyllerilag-fran-l-juni-2010

Ny sjofyllerilag från 1 juni 2010
Publicerat av Åke Freariksson
Från och med 1 juni infors en
nedre promillegråns på 0,2
promille till sjoss. Regeln galler
alla båtar som kan framforas i
minst 15 knop eller har ett
skrov som år långre ån tio me
ter. I praktiken storre snabba
motor-båtar. Men det innebår
inte att man går fri om man år
packad och kor en eka eller
seglar på ett sått som...
innebår fara for sjosåkerheten. Dår gåller samma regler som
tidigare.
- Vi får nu samma regler till sjoss som redan gåller på vågarna och
det år bra. Jag tror att tiden år mogen for detta. Det år sjålvklart
for oss att vara nykter på vågarna och jag tror att samma instållning snart också gåller på sjon, såger Kristina Falk Strand, chef for
brottsbekåmpningsenheten på Kustbevakningen.
Riksdagen har nu fattat beslut om att infora en fast nedre gråns på
0,2 promille for sjofylleri. Regeln gåller alla båtar som kan framfo
ras i minst 15 knop eller har ett skrov som år långre ån tio meter.
Både den som framfor båten och personer ombord med uppgifter
som har stor betydelse for fartygets såkra framforande omfattas av
de nya regierna. Den nya lagen gåller for såvål yrkessjofart som
fritidssjofart. Åven når det gåller grovt sjofylleri utvidgas straffansvaret for de fartyg som omfattas av promilleregeln. 1,0 promil
le blir en absolut gråns, och den som har mer alkohol i blodet ån
så doms for grovt sjofylleri.
- Det år bra att regierna blir tydliga och klara. Forutsågbara beståmmelser okar råttsåkerheten, såger Kristina Falk Strand.

OBS!
På flere svenske
hjemmesider kan
man læse, at der
på de første 2
måneder (juni og
juli) med den nye
lov er taget 180
sejlere for spiri
tussejlads i de
svenske farvande.

HENRlfglLLOYD
Vision Jakke TP2
Super let jakke
sejlads, golf, cykl
eller som ensma
hverdags jakke!

Spar120(F )

1.30000
v

Spar 600™

695°°

Fusion SOFTSHELL

Vejl. 1.295"

Den nya lagen innebår också att Kustbevakningen och Polisen får
gora slumpmåssiga nykterhetskontroller till sjoss for att kontrollera
nykterheten i svenska vatten.
For båtar under tio meter och som går långsammare ån 15 knop
gåller samma regler som tidigare. Kustbevakningen har rått att
stoppa dem och kontrollera nykterheten om man kan misstånka att
båtforaren år påverkad av alkohol eller annat medel och inte kan
framfora båten på ett såkert sått. En båtforare som år påverkad av
alkohol kan domas for sjofylleri om inte båten kan framforas på ett
såkert sått. Om båtforaren har minst en promille alkohol i blodet,
år avsevårt påverkad eller kor båt på ett sått som innebår stor fara
for såkerheten till sjoss, kan domen bli grovt sjofylleri.

Vejl. 2.500°V

Så længe lager haves!

Super lækker softschell
jakke. Damestr. fucsia.

10% 20% 30% 40% 50%
I AUGUST STARTER VI

UDSALG
I VORES TØJAFDELING.
KOM OG GØR ET

EKSTRA GODT KØB.

UDSALG! UDSALG!
Kastrup Stmiul/Hiik .9,
2770 Kaslrup, 32503017
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 28. juni 2010
Afbud fra Lars, Marc, Søren og Leif
Punkt 1. Protokol:
Intet.
Punkt 2. Beretning:
Tilbud på bolværker arbejdes der
videre med.
En uoverensstemmelse mellem to
medlemmer er bragt i orden til alles
tilfredshed.
Blå flag har været på inspektion og
fundet alt ok. Fra Blå flag kommer
forslag om nye tiltag for enkeltmedlemmer.
Forslag om at lave et medlemsmøde
torsdag den 30. september med em
nerne:
Øveballen, bladets fremtid, SSFs
hjemmeside, internet, bestyrelsens
sammensætning og vedtægtsæn
dringer.
Punkt 3. Havn og Plads:
Arbejdstilsynet har været på besøg i
havnen og fundet nogle få ting, der
skal ændres. Der skal laves en ar
bejdspladsvurdering og der skal
være datablade for alle kemikalier.
Nødafbrydere skal monteres på de
faste maskiner på værksted. De sto
re kompressorer kræver årligt tek
nisk tilsyn og det er meget dyrt. Ef
ter aftale med pladsmanden er det
nok med de små kompressorer og
de store bliver derfor skrottet.
Alle havnepladser er uddelt for i år.
Kassererens arbejdsplads er gen
nemgået og der rettes ind efter be
hovet.
Der arbejdes videre med det nye
regnskabssystem for at sikre, at det
er det rigtige der bliver anskaffet.
DFÆL har indtil videre 46 tilmeldte
både. Et opfølgningsmøde planlæg
ges.
Der er lejet et telt med udstyr til ca.
100 personer.
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Lynetten har tilbudt at låne os 15
havnepladser til brug for DFÆL.
Øveballeprojektet er gået lidt i stå
og forslaget er nu, at lave båden om
til en bar, ligesom i Rå.
Haverne i SSF tages op til revurdering.
Punkt 4. Klubhus:
Eltavlerne i vagtlokalet skal ændres
efter nye regler og lokalet bliver
samtidig renoveret.
Rengøringsselskabet, der gjorde
rent på toiletter m.m. er opsagt og
det samme selskab som gør rent i
restaurationen er trådt til i stedet.
Båden i skoleteltet bliver fjernet
snarest muligt.
På dørene fra restaurationen til ter
rassen er op dørpumper for at und
gå gennemtræk.
Pumpebrønden ved beddingspillet
er renset.
Punkt 5. Fester:
Sankt Hans aften gik godt. En stor
tak til båltaleren, Klaus Rønn, og til
Karin Sonne og Tove samt til junio
rerne for grillen.
Der søges efter musik til standernedhalingen.
Punkt 6. Sejlerskolen:
På et instruktørmøde fremlagdes et
ønske om at få monteret en kortplot
ter i Bollen.
Københavns Politi har søgt om tilla
delse til at bruge klubbens både til
beredskab, det er afslået.
Indretning af de nye skolehuse fore
tages nu i samråd med kapsejlads.
Skolehusene er p.t. lånt ud til
DFÆL.
Prøvedage og censor er planlagt og
bestilt.
Punkt 7. Ungdom og joller:
På terrassen mod vandet ved ung

domshuset ønskes et rækværk, så
børn og andre ikke falder ned på
stenene.
Badeforholdene for juniorerne øn
skes bedre vedligeholdt. Der tages
kontakt til ungdomshusets ledelse.
Sejlads med juniorerne kører fint og
der kan fortsættes hele sommeren.
En del nye medlemmer er tilkom
met og flere er på vej, der sejler ca.
15 på hver sejlerdag.
Svømmeprøve og kæntringsøvelser
er blevet afholdt, selvom vandet var
lidt koldt.
En mast er knækket og en ny er be
stilt.
Klubmesterskab planlægges til den
25. september.
Kano & kajak.
Afdelingen søger efter en ny kajak
til fællesbrug.
Det undersøges hvor stor afdelingen
skal være af hensyn til kajakpladser
ne.
Punkt 8. Kapsejlads:
Drengene har igen sejlet med gode
resultater.
Forberedelserne til DFÆL kører ef
ter planen.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Sikkerheden på havnen gennemgås.
Punkt 10. Bladet:
Intet
Punkt 11. Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 2045
Næste møde mandag den 30. august
kl. 1830
Tonny Pedersen
Formand

Poul Christensen
Referent

Sundby Sejlforening

Aktiviteter i SSF i 2010

ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Leif Aabech Halse, c/o J.Halse,
Roselilevej 86, 2300 København S
Simon Nicolai Søndergaard
Nyelandsvej 53,2 tv, 2000 NV
Alaa El-Abd
Serbiensgade 12, 2 tv., 2300 S
Nabila Hejazi
Serbiensgade 12, 2 tv. 2300 S
Michael Schmidt
Badensgade 40, 2300 S.
Mogens Elchendorn
Broholms Alle 21B, 2920 Charlot
tenlund
Martin Storm,
Ved Eltham 11, 2 tv., 2900 Hellerup
Per Gutfeld
Cumberlandsgade 14,1 th, 2300 S.

14/15.
16.
23.
4.

aug.

okt.
okt.
dec.

Sejlerskolen
21/22.
1.

18.
19.
25.
26.
1.

2/3.
23.

aug.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
okt.
okt.
okt.

Weekend tur for sejlerskolens elever og venner. I

Afslutning med sammenkomst for elever og venner kl. 1830.
Eksamen reservedage/afrigning af bådene.
Den årlige havnerundfart

Lommeur
Et lommeur er
fundet på pladsen.
Ejermanden kan henvende sig til
Røde Mogens
25758469

Hjertelig tak til S SF,
kanonlavet
og sejlervenner

Tak til alle
for opmærksomheden ved vores
bryllup den 25. juni 2010
Helle & Poul

AMAGER BADTRANSPORT
Hjertelig tak til SSF,

For blomster og deltagelse ved
Per Bruhtfs bisættelse
fra Christianskirken 11/6
Mie Bruhn

For venlig deltagelse ved
Gunver Rødgaard begravelse.

Tom Guldager

TIDSBESTILLING

- RING ELLER SMS

20231978

SE OPDATERET KALENDER
På vores hjemmeside

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

WWW.HELLERS.DK

BADSALG
SKAL DU KØBE ELLER SÆLGE !
-Vi hjælper dig hele vejen igennem.

KONTAKT
Gordon Skinner
32 50 3017
31 36 40 75
baadsalg@hellers.dk.

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

I vores båddatabase finder du de aktuelle
både vi har til salg.

WWW.HELLERS.DK

Hellers

Ktislnij> Stnuulixirk .9,
2770 Kastrup, 325030 17
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Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

Returneres ved varig adresseændring

POST

PP
Q ^

DANMARK

Mandag den 31. maj 2010 fotograferede jeg disse billeder.
Der var en rigtig god stemning, dernede ved skolebådene, som lige var kommet ind.
Det ser ud til, at der er et godt samarbejde med det hele og "eleverne" hygger sig.
Flemmming

Medlemsblad for Sundby Sejlforening
Nr. 9 • September 2010 • 69 årgang

Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Gæstepladser

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.

Indmeldelsesgebyr (indskud)

I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Aktive

Amagerbanken
Reg. nr. 5203 konto nr. 0002001750
Postgirokonto:
7 05 65 16
Havnekontoret
32 58 14 24
Åbent: man. - ons. kl. 12-13 & tor. kl. 16 -17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8m
kr. 120,Medlemmer uden plads 1/2 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

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

1.000 kr.

Passive

.. 125 kr.

Juniorer

.. 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

..900 kr.

Passive

..450 kr.

Juniorer

. 400 kr.

Mini juniorer

..172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
E-mail
wain.fam@msil.dk

Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 £ 8 41
E-mail...flemming@vonwowern com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )
Helårsplads

..180 kr.

Vinterplads, 1/11 - 30/4

....90 kr.

Låneplads, 1/5 - 31/10

....90 kr.

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

i
Havneudvalg:
Lars Fure
29-88-84-12
E-mail
Ifure@lfure.com

Pladsleje pr. m 2

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

..360 kr.

Dobbeltskur

..720 kr.

Jolleskur, selvejet

..270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny plads (Pælepenge)

1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

..200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

..500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

..500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Søren Rasmussen
28 180 180
— Ring gerne om dagen —
E-mail
ras@nettoskode.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.CDm

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
E-mail...f.meiniche@webspeed.dk

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
Vi har haft lidt regn i den sidste
tid, og solen skinnede omkring
byerne, det giver mange flotte
regnbuer.
De flotte regnbuer er fotograferet?
af Kathrine.
II

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:

32 97 62 53
40 33 22 48

3258 7336 mobil 2181 8C94
britt@teamscharff.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail

Annoncepriser
20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk

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

Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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martin@bongobeat.dk

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Annoncematerialet skal afleveres som færdig
reproducerbar fil

Formandens klumme

Er klubben virkelig blevet så stillestående.
Når jeg skriver sådan, ja så er
der naturligvis en forklaring.
Jeg eftersøgte i løbet af foråret,
interesserede til matchrace, til de
6 der vendte tilbage vil jeg gerne
sige tak, ja kære venner, ud af
1060 medlemmer, var der 6 med
lemmer der viste interesse, hvis
vi så lægger kapsejladschefen og
undertegnede til så 8.
Er dette betegnende for den ge
nerelle lyst, til at gøre forskel
tænkte jeg, og som det ser ud i
øjeblikket så ja.
Lad mig give endnu et eksempel.
Ved generalforsamlingen i for
året, satte vi på foranledning af
en del medlemmer og underteg
nede, gang i at bevare Øvebal
len, da vi gik derfra, var der folk
der ville tage sig af projektet,
folk der ville indbetale penge, og
som altid var viljen stor.
Dette projekt må siges at være
fuldstændigt dødt, der er ingen
der efterfølgende, har haft lyst til
at påtage sig ansvaret, for dette
projekt Øveballen.
Når jeg selv tænker over det, så
er det meget romantisk, at beva
re denne gamle kragejolle i klub
ben, men hvilket arbejde, hvil
ken pris, og efterfølgende sikke
mange timer for at vedligeholde
den.
Jeg kan godt forstå, at der ikke
findes en eneste der har lyst, tid
eller energi til det, derfor kom
mer der et alternativt forslag, til
bevarelse af denne gamle båd i

foreningen, vil du høre dette så
mød op til medlemsmødet.
Der er ingen tvivl det er meget
kontroversielt, men alligevel
med charme i forslaget.
På medlemsmødet skal vi også
snakke vores elskede blad, bla
det koster i øjeblikket ca. 10% af
vores budget, og der er varslet
portostigninger, samtidig med at
tilskuddet langsomt bortfalder,
så vi skal finde et alternativ.
Et sådan er naturligvis nettet, og
lad nu være med at sige at du
ikke kan komme på nettet, for vi
har selvfølgelig også dette med i
tankerne, der er naturligvis no
gen som ikke har denne mulig
hed, men vi kan i klubben printe
dette ud på A4 papir til afhent
ning.
Til gengæld kan vi så bruge de
ca. 200.000 kr. på at sætte vores
havn i stand, se det syntes jeg er
meget vigtigere end at vi udsen
der et blad, hvor som jeg ynder
at sige, det er gamle nyheder når
det kommer ud. På nettet kan
nyhederne være opdaterede, og
mon ikke der i den store sum
penge der bliver til havnen, kan
tages fra således at medlemmer
kan afhente A4 nyheder.
Vi skal også snakke vedtægtsæn
dringer i stor stil, der er mange
ting at tage stilling til, mange af
de forslag vi har, er en følge af et
forslag, nemlig ændring af 2 ge
neralforsamlinger til 1, samt et
årligt medlemsmøde, men der er
mange flere forslag.

For at vende tilbage til et
punkt, der har været oppe i
løbet af året.

Der er rygeforbud i foreningens
bygninger af alle størrelser.
For at vende tilbage til det mest
positive, så vil jeg ønske at ån
den, der var omkring DFÆL,
ville smitte af på medlemmerne,
hvilket også bliver nødvendigt,
vi skal bruge en del frivillige i
juli næste år, DM i folkebåd
kommer nærmere.
Det skal vise at SSF stadig er at
regne med, mht. stævner, for der
hersker ikke tvivl om at der i vo
res forening, er hygge, mangfol
dighed og stolte traditioner, så
meld jer til hos kapsejladschefen
eller undertegnede, for vi skal
lave det bedste DM nogensinde
for folkebådene, og det kræver
en del.
Sæsonen lakker mod enden, vi
har gang i en dejlig eftersommer,
benyt den til at tage på tur og
hyg jer i foreningen.
Om kort tid er der medlemsmø
de i klubhuset, mød op og vær
med til at skabe en god dialog,
kom med ideer, men først og
fremmest, kom med åbent sind
og godt humør, det er nu på den
måde vi kommer bedst ud af tin
gene.
På gensyn snart.
Tonny

3

På weekendtur med Sejlerskolen
I år var sejlerskolens weekendtur
lagt d. 21. - 22. august. Ugen op til
turen lovede vejrudsigten lidt skidt
vejr;,regn, skyet, blæsende, kort sagt
en lidt kedelig udsigt. Vi blev dog
mere heldige end det. Lørdag til
skippermødet kl. 9.00 var det høj sol
og jævn vind - herligt!

Karin havde brugt fredagen på at
optimere Tøsen til tursejlads. Jeg
skal love for, at der blev gået til den.
Det var svært at se, om det var en
spækhugger eller en økologisk bu
tik med kulinariske delikatesser ud
i det helt sunde! Lide nød skulle de
i hvert fald ikke.

Vi har på sejlerskolen et problem
med den weekendtur! Enten skal vi
droppe turen, eller også skal vi som
instruktører deltage i den. Pludselig
var det ikke muligt at stampe in
struktører op ad jorden, som havde
mulighed for at deltage. Jeg ved
ikke hvor mange elever, som har
været interesserede i at deltage,
men på mandagsholdene havde vi
tre raske drenge, som meget gerne
ville have været med, men som vi
ikke kunne finde plads til, fordi kun
en spækhugger kunne komme med
på turen - og det var rigtig synd.
(De er i forvejen nære venner og
ville gerne kunne sejle sammen).
Det giver sig selv, at der er en grønse for, hvor mange vi kan være om
bord på bådene, der skal være lidt
albuerum, og vi skal bo i båden.
Men synd er det, når vi må sige til
nogen, at der ikke er plads.
Sidste år var også kun en skolebåd
med. Da var det Svend Erik i Tøsen,
som viste vores kønne stander i Kir
kebakken på Hven, med nogle unge
mennesker, som fik prøvet hvordan
man manøvrerer rundt for sejl i en
tætpakket fremmed havn med hef
tig trafik, også ude i bassinet.

Nå, af sted kom vi. Turen skulle gå
til Råå, vinden stod i syd, så det var
bare om at sprede skørterne og
komme derop ad. Kursen var næ
sten stik nord og vinden var frisk,
men aftog lidt da vi kom fri af Kon
gedybet.

Det er dejligt, at der også deltager
private både i vores sejlerskole
weekend.
I år deltog GD 28 Fru Hansen med
Susan og Knud, Granada 27 Tally
Ho med Lis og Willy og Bandholm
27 Liv med Claus og elever fra sej
lerskolen, Annette og Martin. Vi
havde også Mikkel fra juniorafde
lingen med som jungmand.
I Tøsen sejlede Karin med Josephine
og Kathrine.
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Hvor er det herligt, at opleve elever
ne under en sejlads hvor vi kommer
lidt væk fra de normale græsgange.
Oftest ligger vi jo og roder mellem
Benzinøen og Nordre Røse. Vi sejler
heller ikke lige ud ret længe ad gan
gen. Vi skal jo hele tiden manøvrere
og øve os i alle de forskellige disci
pliner, som sejlads indebærer. Nu er
eleverne som føl på græs - og de
nyder det.
"Hvor er det sjovt at se, hvordan
forterne bytter plads i forhold til
hinanden". "Nej, se et flot felt af
tyske kapsejlere med en Swan 60 i
spidsen". "Hvor ser det flot ud når
Eremitage-slottet ligger lige i et hul
i træerne". "Hov, på hvilken side af
midtfarvandsbøjen er det bedst at
ligge, når det skib nu kommer nord
fra". "Hvor er der kønt på østsiden
af Hven med Backviken, som ligger
og putter sig under skrænten". Eller
når vi følger med i kortet: "Ov, hvor
er der dybt næsten helt ind til Hakafyret på pynten. "Der ser nu også
kønt ud inde ved Alaboderne".
"Nej, hvor er det et stort lavt områ
de syd for Landskrona, der kan man
jo slet ikke sejle". "Hvor er det flot
med Kronborg der helt ude på pyn
ten". "Hov, den krydspejling var
vidst ikke helt nøjagtig. Vi har må
ske nået at flytte os, mens vi satte
den ud i kortet". "Har du set på den

bøje, hvordan strømmen løber?"
Og sådan går det på turen op til
Råå, hvor vi nyder at se Tøsen krav
le helt op i åen, så langt man nu kan
komme. I Råå ligger Spar og pynter
med Bess og Peter, og lidt længere
henne ligger Scirocco med Karin og
Richard.
Efter fortøjning og afrigning bliver
der hygget og drukket en velkomstøl. Nu skal havnen - og Hjertmanns - opleves. Der bliver kigget
på både og vurderet og diskuteret
til den store guldmedalje. Om afte
nen skal vi have stor middag. Som
sædvanlig - fristes man til at sige er RHSS rigtig søde ved os fra SSF.
Vi har, ligesom ved vores årlige Pin
setur, fået lov til at låne deres dejli
ge klubhus incl. grill. Flemming har
endda været forbi og lånt nøglen,
som vi har fået med. Tusind tak,
Flemming! Så nu er alle herlighe
derne åbne for os.
Vi samles om aftenen til fælles mid
dag på terrassen, hvor vi kan nyde
de mest udsøgte bøffer, som Jose
phine har købt hos Amagers bedste
slagter. De simpelthen smelter på
tungen og hver eneste bid er en
himmerigsmundfuld. Alle har bi
draget med dejligt tilbehør og læk
ker vin, så vi nyder det i fulde drag
sammen med udsigten til Hven og
den danske kyst.
Det er godt nok overskyet, men se
nere, under kaffen, får vi et lille
glimt af en solnedgang. Snakken går
lystigt og de "gamle" kan fortælle
eleverne røverhistorier om fordums
bedrifter, hvor man har sejlet - stort
set - jorden rundt og aldrig under
10 knob.
Annette og Martin bestemmer sig
for, at der skal være endnu mere
udsigt, så de slår et lille iglo-telt op
helt nede i vandkanten med egen
strandgrund, hvor de vil falde hen
til havets stille sukken.
Næste morgen vågner vi til lidt
spredt småregn, men ikke noget,
der kan genere os. Ved en hyggelig
morgenmad sludres der over kaf
fen. Josephine og Kathrine, som har

sovet i Tøsen, overvejer at købe
spækhugger, så de har fået testet
den lidt af som sommerhus - og er
allerede ved at bygge lidt om på
den.
Fru Hansen og Tally Ho stikker af
mod Sundby. Men vi skal lige op og
have tømt opvaskemaskinen og sik
ret os, at der er pænt i klubhuset, før
vi også kan stikke af. Vi vil bede
Flemming hilse dem i Råå og sige
tak for lån. Husk også, kære venner,
altid at tage godt imod sejlerne fra
Råå, når de besøger vores havn. De
er altid så søde ved os!

Vinden står i vest og er frisk. Det er
en fornøjelse at se Tøsen krydse ud
af havnen. Vi får bidevind og kan
holde en kurs mod sydspidsen af
Hven i ret pæn sø. Det går fint
hjemad og senere aftager vinden en
del, ligesom søen lægger sig. Vi bli
ver ved med at holde så højt vi kan
indtil vi er under land af Sjælland,
så kan vi falde lidt af og styre en
foran for tværs mod Sundby. Vejret
er et flot skue. Det ene øjeblik er det
solskin, det næste overskyet eller
helt sort og med lyn og torden.
Samtidig kommer voldsomme regn
byger jagende ud over vandet, men
ingen af dem rammer os, før vi når
ud for Lynetten - så kommer reg
nen og sigten forsvinder. Det står
ned i stænger og ser flot ud når drå
berne rammer vandet. Søtøjet bliver
testet og eleverne synes, at det er
sjovt at prøve. Dem fra mandagsholdene har nemlig ikke prøvet at
sejle i regnvejr!!!
En herlig tur er slut. Vi håber, at vi
kan få alle skolebåde med næste år
- også motorbådsfolkene. Det kan
givet ikke lade sig gøre i Bollen, men
måske kunne man alliere sig med
nogle rare motorbådssejlere, som
kunne have nogle elever med. Jeg
tror, at det kunne være sjovt både
for eleverne og bådejerne, som så
kunne øse lidt ud af deres erfaring.
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Match 28 cup
I jagten på at finde en ny skole/
ungdoms/matchrace båd til Sundby
Sejlforening, blev jeg sat på opga
ven, at teste de både vi havde valgt
ud på forhånd. Dette projekt er i
sammarbejde med Kastrup og Dra
gør sejlklub.
De to både vi havde besluttet os for
at teste er j80 og match28. Egentlig
to nogenlunde ens størrelse både.
Match28 er med spiler og j80 er med
bovspryd til gennakker, men kan,
med en spilerstage, også sejle med
spiler.
Jeg tog fat i min gode trofaste gast
og klubkammerat Kristian Scaldemose, som har en del sejlererfåring
jeg tog også fat i Formanden (Tonny
Pedersen) han har jo nok også lidt at
skulle have sagt, og så trængte lian
til at blive luftet på vandet, he he.
Kdy og skovshoved sejlklub har
begge typer både, så vi lavede en
aftale med dem om at komme op og
teste bådene.
Der var jo plusser og minuser ved
begge både, men vi blev da en del
klogere på hvad bådene tilbyder.
Men efter vi havde været på vandet,
fik vi tilbudet om at sejle med ti] et
nyt koncept, der lige er starret,
Match28 cup.
Det er en række endags stævner,
som er en slags udtagelsesstævner
til DM i match28.
Man kan deltage i alle stævnerne, i
og med man gør det, er der større
chance for at blive udtaget, hvis nu
de andre er bedre end en selv.
Jeg fik samlet mit hold, der består af
mine 2 meget trofaste og dygtige
gaster, Morten Grønning og Kristian
Scaldemose (begge Sundby med
lemmer) og Jens Riising fra Taarbæk
sejlklub, en gammel ynglinge og
jolle sejler, som jeg har kendt siden
jeg startede med at sejle yngling.
Vi 4 skulle jo så prøve at tæve de
andre match28 hold. De andre hav
de en klar fordel i og med at de lig
ger og sejler match28 til hverdag og
vi kommer og skal prøve den her
match28 for første gang.
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Morten, Jens,, Marc og Kristian

Første stævne foregik i Vallensbæk i
en ordenlig piver af vind. Op til 15
meter i pustene og så godt med
regn. Vi var 6 hold der skulle sejle i
3 både, så der var en del bytninger
undervejs, men det gik. Banen er en
almindelig op ned bane med 1 top
mærke og 1 offset/slagmærke og
gate i bunden, så 2 omgange. I alt en
længde på omkring 20 minutter. Så
3 både, en kort bane og en rimelig
kort startlinie. Altså var det rimelig
vigtigt at få en god start.
Vi var alle enige om at starten skulle
vindes og derefter skulle vi bare øge
afstanden til modstanderne. Det har
alle de kloge ihvertfald lært os, he
he.
Vores plan var at starte til læ af de
andre og presse dem fra start af til
at vende og så derefter selv at ven
de. Så havde vi nemlig styr på dem.
Så det gjorde vi. Vi sejlede 5 sejlad
ser og vandt alle sammen. Vi behø
vede ikke at sejle den sidste sejlads,
men vi ville have noget for pengene,
så vi tog også den sidste sejlads.
Noget for pengene fik vi så, rene
prikker. Det lyder og ligger godt.
Det næste stævne blev så sejlet i
Skovshoved sejlklub. Denne gang
var der flere hold, 6 både på banen
istedet for 3 og så skulle der sejles 9
sejladser og samme længde bane (20

min ca.). Det var strålende vejr. Sol
skin og mellem 2 og 7 meter i sekun
det.
Vi havde desværre mandefald til
dette stævne, Jens kunne ikke, men
hvda gør det, når man har andre
dygtige sejler i sin tlf. bog. Tonny
Povlsen blev hentet ind, endnu en
klubkammerat. Samtidig kom arran
gøren og spurgte os, om vi ikke
kunne tage en Dragørsejler med ud,
så han kunne lære hvordan man
sejler en match28. Denne sejler blev
Frederik Hvalsø. (29er sejler, Jolle)
Nå men taktiken var klar, gør det
samme som sidst. Men vi skulle nok
være lidt forberedt på, at nu ville de
andre nok holde lidt mere øje med
os.
Det startede som det sluttede til det
sidste stævne. De 2 første sejladser
blev vundet rimelig suverænt. I før
ste sejlads kom formanden og næst
formanden med deres koner forbi i
næsformandens båd, på vej nordpå.
Så det kunne jo ikke være bedre
end, at de lige fik set os slå de andre
i første sejlads. Derefter var det lige
som, at nogle af de andre havde lu
ret vores taktik af. Så nu blev der
lidt mere kamp om placeringen på
linien og mere opmærksomhed på
os på banen fra modstandernes side.
Så 3 sejlads endte med en 3 plads og

4 sejlads endte med en 2 plads. Nu
var vi lige pludselig ikke så uover
vindelige mere. 5 sejlads endte med
en 3 plads mere. Ej nu må vi lige
tage os lidt sammen. Så kom der en
prik mere, det hjalp lidt på det igen.
7 sejlads ender med en 2 plads efter
lidt kamp op af banen, så det var vi
tilfredse med idet at vi runder første
mærke som nummer 5, godt nok
lige bag nummer 3 og 4. 8 sejlads
starter rigtig skidt. Der er tyvstart
og vi vidste at vi var langt oppe på
linien, det skal man være hvis man
vil vinde, ik? Men finnerflaget
(individuel tilbagekaldelse) var op
pe. Kristian (fordækker) mente ikke
at vi var over, men jeg var meget i
tvivl. Ingen andre gik tilbage og der
gik omkring 20 sekunder før jeg
blev enig med mig selv om, at vi
skulle tilbage. Så fed start, 20 sekun
der opad banen, 25 ned bag startli
nien også kunne vi starte. Altså 45
sekunder bagud fra start.
Efter at have siddet og mugget lidt
og skældt ud på mig selv inde i ho
vedet tænkte jeg, fuck nu det, intet
er ovre før den "fede kælling har
sunget". Vi runder topmærket som
nummer 5, så en båd taget allerede,
men nøj hvor er der langt op til de
næste.
Nå, vi får hentet lidt ind på lænsebenet så da vi runder bundmærket
er der stadig en mulighed for at
hente 1 måske 2 både mere.
De 4 både foran sejler ind mod land
på venstresiden af banen idet vin
den aftager mere og mere. Vi følger
dem, men jeg kan se at det får vi
ikke en skid ud af. Det er som at
sejle som perler på en snor og hvad
for man ud af det. Så jeg sidder og
kigger og kan se, at der ligger en
tung, mørkere sky, der trækker over
mod højresiden af banen, så jeg si
ger til drengen at der vil jeg gerne
hen og de er lidt uenige idet de me
ner, at der måske er for meget
strøm, men de kan dog godt se at
det bliver svært at nå dem ved at
sejle lige efter dem, så de går med
på den og vi vender og går mod
højresiden mens de 4 både foran
fortsætter ind mod land i ingen
vind. Den rummer og skræller lidt
på vej og vinden forsvinder lidt,

men der er dog lidt mere vind, end
inde ved de 4 foranliggende både.
Det bliver vi ihvertfald enige om. Så
sker det at vi vender ind mod land
igen da vi har lidt mere vind end de
andre. Vi vender et godt stykke un
der layline. Så tager vinden virkelig
til hos os uden at de andre rigtig får
den, der går ihvertfald noget tid
inden de får den rigtigt, men idet de
får den, så skræller den 30 grader
for dem og der betyder så at den
rummer får os. Det gør at vi kan
holde topmærket oppe uden at ven
de. Men det gør også, at vi går 20
meter foran den båd der lå forrest.
Rimelig lækkert for os, ikke så læk
kert for de andre. Men vandt gjorde
vi altså.
Spørgsmålet var nu om vi havde
vundet inden sidste sejlads igen
eller om det var nødvendigt at sejle
9 og sidste sejlads. Men vi er som vi
er. Vi vil have noget for pengene og
vi vil vinde. Tonny gjorde godt nok
opmærksom på at han skulle være
hjemme klokken 4 og hente hans
børn hos naboen. Og på det tids
punkt vi startede sidste sejlads var
klokken over 4, så jeg vil gerne sige
tak til Tonnys nabo for at passe bør
nene lidt længere. 9 sejlads blev
vundet i stor stil og vi var alle enige
om at sejren var hjemme. Så Tonnys
investering om at sejle videre var
måske ikke så dum, he he.
Da vi kom ind kunne vi se at de
andre hold havde sejlet således, at
vi rent faktisk havde vundet inden
sidste sejlads. Men hvad gør det når
man kan sejle den sidste sejlads og
vinde den ligeså.
Så man må sige at indtil videre lig
ger vi lunt i svinget til at komme
med til DM i match28. Vi ligger på
nuværende tidspunkt nummer 2 på
rangliste, ca 2 point efter nummer 1,
men han har sejlet 3 stævner ialt
hvor vi har sejlet 2.
Fortsættelse følger
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

fredag kl

i2-21

KÆMPE

LAGERSALG

15-80%
• Elektronik
• GPS Plotter
• Redningsflåder
• Påhængsmotor
• Komfurer
• Sejlertøj / Sko

• Vandsport
• Badestiger
• Redningsveste
• Gummebåde
• Linder jolle
•Toværk

Se nogle af de vilde tilbud

www.Hellers.dk
og kom forbi i butikken

DAGE MED

ORKAN
PRISERNE ER BLÆST I BUND.

Vi åbner op for 2 spændende dage
med super tilbud på 1.000-vis af
varer.
Kom forbi og mød nogle af vores
leverandører og spar masser af
penge.

GRATIS

PØLSER OG SOFT ICE
Marc Wain Pedersen

Hellers

Kastrup StmmlfMirk9,
2770 Kastrup,3250 3017
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Medlemsmøde
Torsdag den 30. september
kl. 19 i klubhuset
Emnerne vil som udgangspunkt være
Øveballen
Love og reglementer
bladets fremtid og
hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening og ideer for at
få en pejling om hvilke retning der skal arbejdes.
PS! Kontoret holder lukket under medlemsmødet

Generalforsamling
Følgende er på valg:
Efterår 2010

Søndag den 31. oktober
kl. 90°
i klubhuset

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

Formanden
Tonny Pedersen
Kapsejladschefen
Marc Wain Pedersen
Ungdoms- og jolleleder
Lena Skov Andersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Flemming von Wowern
Leif Henriksen
Formanden for klubhus og bygninger
Fritz Meiniche
1 suppleant til bestyrelsen
Arne Olsen
Kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green Jensen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 3. oktober 2010 kl. 900
Bestyrelsen
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Årets superfisketur
ndby Sejlforening afholder igen en superfisketur

lørdag den 18. september.
Kl.

00
o
o

Program

0
0
00
H
r

kl.

0
0

H —T

kl. 900
kl.
kl. 1630
kl. 173°

Skippermøde i Seniorhuset (Nrd. Mole)
frisk morgenbrød & en lille en til halsen (husk selv kaffen)
Fiskekonkurrencen startes med kanonsalut
Fiskekonkurrencen slutter
Indvejningen af de rensede fisk på prampladsen
Præmieuddelingen i klubhuset
præmier til alle deltagende børn
Middag i Seniorhuset eller klubhuset.
Menuen er: Hvid labskovs

Priser
Deltagelsen i fiskekonkurrencen er gratis
Middag

kr. 65,- (kun for deltagere i konkurrencen)

Køb middagsbillet i restauranten senest tirsdag d. 14. september

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

Mød op og få en god dag sammen med dine
sejlerkammerater.
Lad os gøre succesen fra sidste år endnu bedre
Søren.

Rødt nødblus
set fra Sundby Sejlforening, samt andre episoder til søs
Af Søren Rasmussen, A 926, motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Mandag den 2. august var jeg nede i
havnen, hvor jeg ved 17-tiden var
inde i medborgerhuset for at tale
med Erik, han var der ikke, jeg stod
og sludrede med en ung fyr.
Medens vi talte sammen, observere
de vi et rødt nødblus over vandet,
hvor vi gik op på taget og stedfæste
de affyring fra omkring gennemsej
ling Øresundsbroen - den røde ra
ket lyste under hele nedfaldet og
trak røgsky efter sig, det varede vel
et par minutter - vi kunne ikke' se
noget unormalt over området! Vi
stod lidt og talte om hvad vi skulle
gøre ved det talte om, at der nok var
skibe i området der tog "action" på
situationen ved at kontakte sok/
lyngby radio og ved at sejle mod
stedet hvor nødblusset blev affyret
fra.
Heldigvis kom vi frem til det eneste
rigtige, som jeg vil anbefale alle sej
lere (og borgere til lands) om at gøre
i den situation: Observer, kig efter
unormalt, rapporter til sok eller
lyngby radio, ser du noget unorrr alt
sejl da ud/hen til stedet, eller få an
dre til det (en hurtigsejlende motor
båd er bedre end et sejlskib!).
Vi gik ned i "flyvefisken" der hører
til medborgerhuset, fik tændt for
VHF, vi kunne lytte, ikke sende,
hvor jeg på mobiltlf. Kontakte sok
på det telefonnr. Der var anført ved
siden af VHF, hvor jeg bad om vagt
havende og rapporterede om hæn
delsen, det virkede som om det var
første (og måske eneste?) anmeldel
se, sok fik om episoden. Efterfølgen
de hørte vi på kanal 16, at lyngby
radio udsendte opfordring til skibs
farten i området sundet sydlige del
om udkik som følge af rød nødra
ket, det blev også udsendt på en
gelsk. Flere sejlere fra Kastrup fore
tog opkald til Lyngby Radio og be
kræftede nødblusset, ingen kunne
se skibe i nød.
Jeg har nu kodet tlf. nr. til sok og
lyngby radio ind i min mobil: sok:
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89433099, lyngby radio: 80604020,
det kan jeg også anbefale jer at gøre,
til hvis en anden gang man observe
rer noget f.eks. fra land, uden vhf i
nærheden, vhf er absolut det bedste
kontaktmiddel.
Jeg har i mine mange år som sejler,
haft 2 episoder, som har gjort et
dybt indtryk på mig:
For snart 40 år siden, i efterårsferien
1971 (jeg var 21 år), havde jeg sam
men med en kammerat lejet en sejl
båd, en drabant 24 fod, fra Hunde
sted havn. Min sejlerfaring bestod i,
at jeg var roer i Skovshoved Roklub,
intet duelighedsbevis, intet kend
skab til sejlbåde, det havde min
kammerat, Richard, heller ikke, me
get uforsvarligt i ungdommens let
sindighed!
Vi sejlede rundt i Isefjorden, hvor vi
sydfra kom til området ud for
Kyndbyværket med retning nordpå
gennem Jægerspris bugt (et meget
stort skydeområde). Det var blevet
aften og tidligt mørkt, vi sejlede for
sejl, da det blev vindstille tog vi sej
lene ned, og fortsatte for påhængs
motor, indtil motoren løb tør for
brændstof! Vi kastede anker og gik
ned i kahytten og lavede aftensmad.
Medens vi sad og spiste sagde Ri
chard: "Hvad er det der siger bum,
bum ?". Jeg gik op på dækket og
kiggede og fik et chok! Vi lå åben
bart midt i et aktivt skydeområde,
projektiler malet med fosfor (for at
man kunne se projektilbanen fra
land) blev affyret i serier tæt forbi
os. Jeg fik hurtigt Richard op på
dækket, vi havde ikke vhf ombord,
mobiltlf. var ikke opfundet, heldig
vis havde vi nødraketter ombord, så
vi sendte straks først 1, så en mere,
op - hele himlen blev ildrød!, og
med en kraftig håndprojektør mor
sede vi SOS ind mod land. Pludselig
stoppede skydningen, vi var blevet
set, fra land "blinkede " man ud til
os som vi ikke kunne tyde, vi kunne
kun SOS, vi råbte ind mod land: "vi

har ikke mere brændstof", det viste
sig senere var blevet hørt.
Da der samtidig var kommet lidt
vind igen fik vi hurtigt sat sejlene og
skulle bare væk fra området, skyd
ningen var fortsat indstillet. Medens
vi sejlede så vi agter en båd med
projektør i det fjerne.
Vi sejlede til Kyndbyværket, hvor
der var en nødhavn med fiskerbåde,
fra vagten på kyndbyværket fik jeg
ringet til jægersprislejren, hvor jeg
meldte til den officer der havde med
skydningen at gøre, at det var os der
havde affyret 2 nødblus og signale
ret SOS, og at vi var uskadte og nu i
Kyndby.
Officeren fortalte mig, at de havde
straks indstillet skydningen, som
var foregået fra toppen af
"tanks", da de observerede nød
blussene samt tilkaldt politi og
falck, falck havde med en båd været
ude på vandet og ledt efter os politi
et var nu til stede i lejren, de ville
komme ud til os og optage rapport de kom lidt senere og stille, roligt og
venligt spurgte os om forløbet, de
fortalte de så skulle forelægge det
for deres chefer når de kom hjem, så
måtte vi se om der kom et retsligt
efterspil, de anførte det var godt vi
fik stoppet skyderiet ved at opsende
nødblus. Inden de kørte fra stedet,
spurgte de omsorgsfuldt til, om vi
havde et sted at sove for natten, det
fortalte vi at vi gjorde i skibets ka
hyt. Vi hørte aldrig senere om episo
den!
Ved helt elementære forholdsregler,
kunne episoden have været undgå
et: Læg en kurs på søkortet, afsøg
søkortet, også på begge sider af kur
sen (afdrift, strøm,vind) for at opda
ge forhindringer/farer, ved motor
sørg for tilstrækkelig brændstof til
turen, hav VHF + evt. mobil med,
lyt til vejrudsigten. Hav, som vi
havde, redningsveste til alle om
bord, nødraketter med, kraftig sig
nallampe og tudehorn. Aftal med
andre hvornår du er tilbage og aftal
med de andre, at de skal reagere,

hvis I ikke er tilbage.

Aldersfordeling i Sundby Sejlforening
2010 maj

Den anden episode, som er fra ca.
1998, gik helt galt!

300
250

Dengang var jeg ansat i Tempo Bå
de i Greve, hvor vi havde en ung
bådmekaniker på 32 år (lad os kal
de ham Leo af hensyn til hans efter
ladte). Leo, som var professionel
sejler, var sammen med en anden
professionel sejler, (lad os kalde
ham Flemming) en sommeraften
ude at sejle på Køge Bugt i en sejl
båd. Køge bugt er lumsk, ser ikke
ud af noget når man kigger ud over
vandet, men bølgerne kommer fra
alle mulige retninger, og de er hår
de!
De 2 hyggede sig ombord, der blev
indtaget øl, og når noget kommer
ind, skal det også ud igen, båden
havde åbenbart ikke toilet ombord,
så da Leo på et vist tidspunkt skul
le lade vandet, stillede han sig op i
stævnen, uden redningsvest, hvor
han fik overbalance og faldt i van
det. Da Flemming observerede
hvad der var sket, smed han straks
en tovende ud til Leo og råbte, da
han ikke reagerede, at han skulle
tage fat, han var gået i chok, og
sank dybere og dybere ned mod
bunden. En tilkaldt redningsheli
kopter, som først spildte noget tid
ovre ved en anden sejlbåd man tro
ede var ulykkesstedet, kunne intet
udrette! - Leo blev fundet død ca 1
uge senere, da en fisker fik ham i
garnet.
Leo knoklede løs, for at skabe en
ramme om sin familie, ung kone og
lille barn, han havde dobbeltarbej
de udenfor bådfirmaet, for at konen
kunne gå derhjemme!
Morale! Har båden ikke toilet, så
brug en spand eller et øsekar, bær
redningsvest, specielt når du ikke
sidder nede i cockpittet. Rigtig
mange fritidssejlere/fiskere der
drukner/dør af kulde, bliver fun
det med åben gylp!
Det er dejligt at sejle, som i alle an
dre af livets forhold gælder det, at
ved omtanke og alm. sund fornuft,
kan langt de fleste farer undgås!
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Samlet antal år
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Gennemsnitsalder

54945 år
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52,43 år

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
O

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

^/Ignettens Jgådservice
- mest udstyr for pengene og nltid billigst på ^^mager

7®lcfoi»: 5257 6106
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Ny lokalplan for Amager Øst
Københavns Kommune og Amager Øst lokalråd har udarbejdet en lokalplan for området omkring Sundby Sejlfor
ening. Der er mange spændende forslag og nogle af forslagenet berøre SSF.
På denne side er et udpluk fra bydelsplanen, præcis som den er at læse i udgivelsen.
Hele bydelsplanen kan hentes som pdf-fil på www.amageroestlokaludvalg.kk.dk

6. INDSATSOMRADE:
Vandet ind i bydelen

FORSLACTIL
BYDELSPLAN FOR AM^ GER ØST
2010

BYDELSPLAN FOR AMAGER ØST
Udarbejdet af:
Bydelsplanen er udarbejdet i et
samarbejde mellem Amager Øst
Lokaludvalg og Center for Byudvik
ling, Økonomiforvaltningen,
Københavns Kommune på bag
grund af input fra Amager Øst
borgere.

Lokaludvalget ønsker, at vandet trækkes i kanaler fra kysten og
ind i bydelen og forbinder bydelen bedre med kysten og Køben
havns
Havn. Lokaludvalget ønsker, at bydelens nærhed til
vandet styrkes, således at kysten bliver mere synlig i hverdagen
og en større del af bydelens identitet.
FORSLAG TIL HANDLING
6.a. Forbindelser og kanaler
Amager Øst Lokaludvalg foreslår, at der arbejdes for at etablere
stikkanaler ved Kløverparken, Prøvestensbroen og Lergravsvej.
Kanalerne skal vise vejen til vandet og skabe mulighed for nye
aktiviteter i byrummet. Der, hvor Lergravsvej ligger i dag, lå i
gamle dage en kanal. Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at den
gamle kanal genetableres for at gøre strækningen mere attraktiv
og synlig som tværgående forbindelse i bydelen. Kanalforbindelsen
vil gøre det muligt for små både og kajakker at sejle ind
i hjertet af Amager Øst.
Amager Øst Lokaludvalg ønsker ligeledes, at der etableres en
kanal til Københavns Havn. Kanalen skal strække sig fra havnen
ved Refshaleøen til havnens indløb og være for ikke-motoriseret
traL k, fx kan en solcellefærge forbinde Amager Strand med
Københavns Havn. Kanalen kan forlænges med en kanal til

Udgivet af:
Københavns Kommune

ligt omr
til etablering
rekreativ park
prøvestener

Mulige områder
til etablering af
kanaler
O
Muligt byggefelt til
etablering af fysiske
rammer for mere
aktivitet på Amager
Strand

Mulige områder ti etablering af kander, rekreativ park og fysiske rommer
Livet på og ved kandenpå Lergravsvej

for mere aktivitet på Amager Strand, (kort Amager Øst Lokaludvalg).
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Fra grøft - afvandingskanal og losseplads
til en af Danmarks største Sejlklubber
Sådan skrev vi i jubilæumshæftet i 1998.
Nu skal vi måske tilbage til at
være en del af en kanal.

Fremtiden for
Sundby Sejlforening
Ingen i Sundby Sejlforening er vel i
tvivl om, at der foregår en meget stor
udvikling på østamager. Især områ
det omkring sejlforeningen er fulgt
med stor interesse og lidt frygtsom
skepsis.
Mange har håbet på, at denne udvik
ling ikke ville berøre SSF og har indtil
nu været overbevist om, at vi bare
kunne blive liggende som en lille
urørt oase midt i den store moderni
sering, men tingene ændrer sig meget
hurtigt i denne tid.
Kanaler langt ind i bydelene er mo
derne og Amager Øst slipper tilsyne
ladende heller ikke fri for denne mo
derne byudvikling og hvad heraf føl
ger.
Udviklingen kan selvfølgelig ikke
undgå at berøre Sundby Sejlforening
og det har den også allerede gjort
med Amager Strandpark, Ungdoms
huset, og så lige den nye Prøvestenshavn, som stadig spøger lidt i bag
grunden.
I den nye lokalplan har man manipu
leret med et billede fra Lergravsvej,
hvor der er indlagt en kanal, så man
kan se hvordan man kan tænke sig,
at det kan komme til at se ud i fremti
den.
Efter samme opskrift har jeg lavet et
par billeder af hvordan Sundby Sejl
forening kan komme til at se ud i
fremtiden, hvis planen bliver ført ud i
livet. Det kan måske give lidt stof til
eftertanke.

Sundby Sejlforening anno 1923

Livet på o;
Herover: Sundby Sejlforening anno 201 ?

Herunder er det set lidt fra oven.

Mulige områder
til etablering af
kanaler

Hele byplanforslaget kan hentes på
www.amageroestlokaludvalg.kk.dk
Billedmanipulation på denne side er
udført af pc.
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Nattevagter
Nu kan du tilmelde dig online
Nattevagtordningen omlægges
nu til edb-tilmelding med fort
sat mulighed for ny manuel til
melding, pr. brev eller pr. tele
fon.
Som jeg informerede om i bla
dets maj-udgave, så omlægger
vi nu tilmelding til nattevagtordningen til edb.
Nattevagtordningen er fortsat
fra og med 1. oktober til og
med 30. april, hvor der er åb
net for tilmelding fra omkring
1. september 2010.
På næste side ser i den nye
vagttilmeldingsseddel, som kan
aktiveres på foreningens hjem
meside - den skal så udfyldes
med medlemsnr, navn, telefon
og e-mail-adresse, samt ønske
om 1 eller 2 vagtdage med mu
lighed for anførelse af 1 eller
flere alternative dage.
Hvis man går vagten for en an
den, udfyldes næstnederste del
med medlemsnummer og navn
for den vagten gås for.
Hvis du har særlige ønsker,
f.eks. vagt sammen med et an
det medlem, eller sammen
hæng mellem vagtdag 1 og 2,
så skal du anføre det i nederste
felt, kommentarer.
Derefter
klikker du på "send vagtfor
slag", og den udfyldte vagtsed
del sendes automatisk som mail
til mig, vagtchef Søren Ras
mussen
Jeg modtager mailen ser på mit
computervagtskema hvilke mu
ligheder der er, og plotter 1 el
ler 2 vagter ind på computervagtskemaet, med mailbesked
tilbage til dig, om hvilke vagt
dage du har fået.
Vagtskemaet (ingen navne kun
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ordet "optaget" eller intet ved
ledigt) ligger også på forenin
gens hjemmeside, som du kan
aktivere inden du sender vagt
ønsker, for at se om der er le
digt den eller de dage du øn
sker at gå vagt - der er fortsat
3 vagtmuligheder pr. dag!
I skrivende stund er oversigten
over ledige vagter og tilmel
dingsskemaet endnu ikke fuldt
indarbejdet på hjemmesiden,
men jeg regner med, og til
stræber, at det er på plads fra
omkring 1. september. Det er
vores sekretær i bestyrelsen,
Poul Christensen, som er webmaster for systemet. I næste
nummer af bladet følger en fyl
digere beskrivelse af systemet,
som jo er nyt for os alle!
For jer der ikke anvender edb
er den gamle ordning ændret
med blank vagtseddel man
henter i skipper/medlemsstuen
og udfylder og smider ind i
brevindkastet i døren til det lille
vagtlokale. Ændringen består,
at de gamle vagtsedler er ud
skiftet til den seddel du ser på
næste side = den der er på
edb, hvor der i bunden af kas
sen med vagtsedler (eller en ny
kasse ved siden af), også lig
ger
kuverter med min post
adresse: Sundby Sejlforening,
vagtchef
Søren Rasmussen,
Langtoften 9, Ganløse, 3660
Stenløse. Du udfylder så med
håndskrift sedlen på samme
måde som på edb dog uden
mailadresse, hvorefter du læg
ger sedlen i kuverten til mig,
sætter et frimærke på (kr.
5,50) og sender brevet med
ekstern post, så behandler jeg
det modtagne brev på samme
måde som beskrevet ovenover
under modtagne mails, hvor jeg

ringer til dig med besked om
hvilke vagter du har fået. Det
gamle indkast i døren til det
lille vagtlokale bliver blokeret/
fjernet.
En 3. mulighed er, at du kan
ringe til mig, tlf: 28 180 180,
hvor du fortæller mig det sam
me som skal anføres på vagt
ønskesedlen, hvis telefonsvaren
går i gang, skal du blot på svaren indtale det samme, så rin
ger jeg efterfølgende besked til
Dig.
Fordelen ved nye system er, at
nu skal du ikke længere ned i
klubben 2 gange, 1 gang for at
udfylde og aflevere vagtseddel,
næste gang for at se om du har
fået de ønskede vagter, det he
le foregår hjemme ved din
computer.
Jeg vil regelmæssigt hænge
edb-oversigt op i skipperstuen
over optaget/ledige vagter som
dem der kan ses på hjemmesi
den, ingen navne eller med
lemsnr,
kun"optaget" eller
blankt = ledigt.
Det er nu første sæson med
delvis edb-tilmelding det er,
som sagt, nyt for os alle, så tag
godt imod systemet, ring/mail
til mig ved tvivl/spørgsmål, på
efterårsgeneralforsa ml ingen,
og/eller hvis der etableres et
medlemsmøde, bliver der rig
mulighed for at stille spørgsmål
til ordningen, ligesom jeg vil
tilstræbe, i starten, at være til
stede i kontorets åbningstid,
torsdag kl. 1900 til 2030.
Søren Rasmussen, vagtchef,
tlf: 28 180 180,
mail: ras@nettoskode.dk
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Sundby Sejlforening
Nattevagter for vinteren 2010 - 2011

Jeg ønsker at gå vagt følgende dag(e).
Udfyld venligst alle felter og send skemaet til vagtchefen:
Medlemsnummer:
Navn:

IE ID

eg

Telefon
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E-mail-adresse

eg
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Vagtdag 1

@5^

Vagtdag 2

&

Alternativ dag 1

^

I
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Alternativ dag 2
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Alternativ dag 4

||
Es?

Udfyldes også, hvis du går vagten for et andet medlem.
(Vagten afskrives nedenstående medlem)

Medlemsnummer:

§|f
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Navn:

^
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V
X
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tsr 1
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Alternativ dag 3

Jeg går vagten i stedet for:

v
v

a

Udfyldes kun, hvis du har en mail-adresse, vi kan svares på.
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V
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Kommentar:
Her kan du f.eks. skrive, hvem du ønsker at gå vagten sammen med.

v
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X

x
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den. 2010

Referat af bestyrelsesmøde i SSF
Mandag den 30. august 2010 klok
ken 18.30
Afbud fra Leif og Marc.

Punkt 1. Protokol:
Et lokalplanforslag for Østamager
lokalråd, med planer om at genåbne
Lergravsgrøften til en kanal gennem
SSF blev forevist bestyrelse. Den del
af lokalplanen, der involverer SSF
bliver trykt i bladet.
Bestyrelsen gennemgik budgettet og
det ser fornuftigt ud for resten af
året.
Kassereren har taget diverse forbe
hold med indestående i banken, for
at sikre at der ikke ad den vej bliver
et økonomisk tab.
Udvalgene er blevet bedt om at for
berede næste års budget.
Et godt samarbejde med kajakfolke
ne er ved at blive indarbejdet så af
delingen kan fungere på bedste må
de.

Punkt 2. Beretning:
Planlægningen af medlemsmødet
den 30. september er ved at falde på
plads. Emnerne vil som udgangs
punkt være Øveballen, Love og reg
lementer, bladets fremtid og hjem 
mesiden.
Næstformanden har haft et møde
med et medlem om forskellige
uoverensstemmelser og tingene
skulle nu være på plads.
Punkt 3. Havn og Plads
Lånebåden" Mora" er endeligt ned
lagt og ophugges. SSF har købt en
Granada 23 til erstatning, så med
lemmer uden egen båd, med duelig
hedsprøve, stadig kan komme ud at
sejle for at holde kunsten ved lige.
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Nogle få medlemmer har udtrykt
ønske om at slæbestedet på søndre
genetableres. Det vil være alt for
dyrt at genetableres og vedligeholde
i forhold til det lave antal både der
bruger det, så det forbliver nedlagt
Arbejdstilsynet har været på besøg
og krævet at der foretages nogle
mindre ændringer. De kommer igen
på kontrolbesøg den 8. september.
En gennemgang og skure og ejerfor
hold vil blive foretaget i løbet af vin
teren.
Der skal ryddes bag skurene såle
des, at der er plads til at vedligehol
de bagsiden.
Renovering af bolværker og moler
er en stor sag, der arbejdes stadig på
sagen.
Generelle prisstigninger i SSF vil i
fremtiden være en nødvendighed
for at undgå at tage store lån.
Punkt 4. Klubhus:
Den 28. august var der indbrud i
klubhuset gennem loftet og ned i
lokalerne. Der blev stjålet et par
fladskærme, cigaretter og nogle an
dre småting. Det er meldt til politiet
og forsikringen.
En kriminalitetsforsikring med dæk
ning på op til 2 mill. er tegnet for at
dække et evt. indbrud i netbanken.
Indbrud i netbank dækkes ikke af
banken for erhverskunder med SEnummer.
Elskuret på Nordre mole har fået en
tiltrængt ny vægbeklædning og kan
nu beskytte el-installationerne på
forsvarlig vis.
Under et besøg fra Miljøkontrollen i
restauranten, er det konstateret at
køleskabe ikke kan holde tempera
turen nede. Der tages hånd om sa
gen.
En plan for ombygning af det SV
hjørne af klubhuset er udarbejdelse.

Det vil indeholde en mulighed for
direkte adgang til skipperstuen og
en lille terrasse foran, hvor man kan
sidde og nyde aftensolen.

Punkt 5. Fester:
Jørgen "Langhår" og band spiller til
standernedhalingen. Der søges sta
dig efter musik til juletræ og julefro
kost.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Der har været weekend tur for ele
ver 21/8-22/8 hvor " Tøsen" deltog
med elever. Turen gik til Raa hvor
der blev hygget lørdag aften og gril
let. (Der kommer et indlæg til bla
det fra Claus Rønnow og Karin
Sonne).
Der er motorlære 17/9 og 18/9 som
en del af pensum for elever som skal
til praktisk prøve. Den praktiske
prøve forgår i weekenden 25/ 926/9 og der forventes 20-25 elever
til prøve. Der er elever fra sejlbåd og
motorbåd.
På sejlerskolen er der derfor travlt
med forberedelse til prøvedagene.
Punkt 7. Ungdom, joller og kajak
ker:
Ungdomsafdelingen har være åben
hele sommeren og godt besøgt.
Nye nøgler til følgebådene laves, de
gamle er godt slidt.
Klubmesterskabet den 25. sept. hvor
først de unge skal ud og sejle og
derefter forældre m.m. skal i båden
er ved at være planlagt.
Et møde DMU og ungdom aftales
for at udvikle det fremtidige samar
bejde.
Der vil blive indkaldt til møde med
kajakafdelingen.
Kajakafdelingen ønsker flere stati
ver til kajakker, mulighederne un-

dersøges.
Punkt 8. Kapsejlads:
Planlægningen af klubmesterskabet
den 25. september er i fuld gang.
Projekt Folkebåds DM 2011 er under
forberedelse. Der skal bruges mange
frivillige og alle kan melde sig til
formanden eller kapsejladschefen
allerede nu.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Vagtordningen starter igen 1. okto
ber. Tilmeldingen kan nu også ske
online. Se mere om det nye tiltag i
bladet og på hjemmesiden.
Fisketuren den 18. september afhol
des som vanlig, se mere herom på
annoncerne.
Punkt 10. Bladet:
Intet.
Punkt 11. Eventuelt:
Tanken om at bruge en del af plad
sen til autocampere er genopstået.
Der undersøges om mulighederne
bl.a. hos kommunen.

nedhaling
den 23. oktober.
kl. 17 hales standeren
og derefter er SSF vært ved en øl eller vand.
Kl. 18 er der midd

THwu.
med ytcuenede fienleløy,
CfulenødcUn,, dampet Ufimkål.
SMMtfcetewce

tiåtede kantoftvi.

*DeMent:

Mødet slut
Næste møde
Tonny Pedersen
Poul Christensen
Formand
Referent

Pris: 150 kr.
Billetter til middagen købes i restauranten.
Sidste frist er torsdag den 21. oktober.

Efter middagen spiller Jørgen "langhår" med
band op til dans.

/

På festligt gensyn
Festudvalget.
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Yachtskipperuddannelse i SSF

Fra & til medlemmer

Luk nu den port
efter dig.
Efter flere gange at have låst por
ten og efter adskillige henvendel
ser til medlemmer som "glemmer"
at lukke porten, vil jeg ikke mere
lukke denne om aftenen.
Det er ren egoisme og dovenskab,
når der ikke lukkes egter kl. 1530 på
hverdage og lørdag—søndag hele
dagen.
Deet går udover bådene på den
nordvestlige plads. Fremmede kø
rer ind med biler, så det er svært at
se om det er medlemmer eller tyve.
Derfor, følg skiltet på lågen og

luk porten efter dig
Mogens. X-krasser

Det er i.h.t. lov om søfarende obligatorisk at have et sønæringsbevis
(førerbevis) for at kunne føre et fritidsfartøj på 15 m og derover.
Et sønæringsbevis som yachtskipper giver ret til at føre et fritidsfartøj
på optil 24 m.
Yachtskipperkursernes indhold er baseret på krav fra Søfartsstyrelsen
(studiehåndbog) og uddannelsen fokuserer på sikkerhed og planlæg
ning.
Kurserne som afholdes i regi af SSF er planlagt som Klasseundervis
ning med mødegang hver uge
På mødeaftener gennemgås pensum og løsning af hjemmeopgaver.
Hver deltager skal gennemføre dels mindre hjemmeopgaver og herud
over et samlet projekt som beskriver planlægningen og gennemførel
sen af et længere sejladsforløb.
Fjernundervisningen består i at deltagerne tilsendes opgaver og modta
ger efterfølgende løsninger på disse. Desuden guides deltager igennem
sit individuelle projekt.
Kurser i efteråret og vinter 2010-2011

Yachtskipper af 1. Grad
25 mødeaftener ( mandage ) kl. 20.00 - 22.45 kursistpris kr. 3550,Første mødeaften d. 25. oktober 2010

Yachtskipper af 3. Grad
25 mødeaftener ( mandage ) kl. 17.00 - 19.45 kursistpris kr.3550,Første mødeaften d. 25. oktober 2010.
Kursuspriserne er excl. Materialer (lærebøger-rekvisitter m.m.)
Kontakt underviser på gertc@kabelmail.dk og rekvirer Søfartsstyrel
sens studiehåndbog og kom med spørgsmål til kurserne eller under
visningen.
Gert Christensen
Underviser Yachtskipperkurser

Vinduer - døre Kvalitet fra

VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Koncentreret ved roret på
sejlerskolens weekendtur
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Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk

Aktiviteter i SSF i 2010
30.
23.
30.
31.
4.

sep
okt.
okt.
okt
dec.

Medlemsmøde
Standernedhaling i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700
Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930.
Generalforsamling
SSF's Julefrokost.
Børnenes juletræ

Sejlerskolen
18.
19.
25.
26.
1.
2/3.

sept.
sept.
sept.
sept.
okt.
okt.

Motorlære i påhængsmotor, start kl.1000
Motorlære i indenbords dieselmotor, start kl.1000
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Eksamen i motorbåd/sejlbåd.
Afslutning med sammenkomst for elever og venner kl. 1830.
Eksamen reservedage/afrigning af bådene.

Stemningsbilleder fra Raa.
Sejlerskolens weekendtur.

Tovværkskursiis

Navigation
teoretisk del
tirsdage og onsdage kl. 19 - ca. 2130
Tilmelding og kursusstart:
onsdag den 6. oktober
kl. 1900 i ungdomshuset

Igen i år af holder SSF tovværkskursus for alle medlemmer, der
ønsker at lære lidt om knob og stik.
Taklinger og splejsning af forskelli
ge typer tovværk

f

Kursus starter mandag d.6.10.2010
kl.19.00 i Skipper stuen og forsæt
ter året ud
Kursusgebyr 100,00 kr.

FORMSYET
BÅDPRESSENINI

Se opslagstavlen i mellemgangen
og på foreningens hjemmeside.

VINTERSTATIV
Samles helt uden
brug af værktøj —

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.

Tilmelding til kursus på opslags
tavlen i mellemgangen i klubhuset
eller mail povlsen@brinkland.dk
eller tlf. 32529889

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

Undervisere
Basse og Frank

Underviser:
Poul Christensen

NOTOOI

Priser fra

2.501
MOTOR OLIE
& OLIEFILTRE

OLIESKIFTE PUMPER JT
R0CA pumpe

Vacum pur
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 Københavns

(UO PO$T
^
JT)

DANMARK

Eventkalender
Fredag d.8.Oktober

Café og restaurant Sundby Sejl

Vildtaften: Vildtsæsonen skydes i gang
med stor vildtbuffet og retter med skovens
svampe
Fredag d. 22. oktober
Amerikansk aften: Med musik og dans til
Peter Abrahamsen og Bell Boys
Onsdag d. 27. oktober
Foredragsaften: Eksklusivt foredrag med
Dines Bogø. Begrænset pladser.
Arrangementet er inkl. mad
Fredag d. 5. november
Græsk aften: Underholdning med græsk
entertainer og stor græsk buffet
Lørdag d. 13. november
Dario aften: Stor buffet, hvor Dario
Campeotto kommer og underholder
Onsdag d. 24. november
Viseaften: Peter Abrahamsen og Leif
Ernstsen kommer og synger viser
Tirsdag d. 30.november
Foredrag: Eksklusivt foredrag med Jørgen
Oulund. Han fortæller om hans sejltur over
Atlanten i et lille sejlskib. Begrænset
pladser

Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING

Gæstepladser

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

Indmeldelsesgebyr (indskud)

Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8m
kr. 120,Medlemmer uden plads 1/4 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

ss;f@sundby-sejlforening.dk
www.sundby-sejlforening.dk

Aktive

.1.000 kr.

Passive

.... 125 kr.

Juniorer

.... 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

....900 kr.

Passive

....450 kr.

Juniorer

....400 kr.

Mini juniorer

....172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 57
E-mail
wain.fam@mail.dk

Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Pladsleje pr. m2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2)
Helårsplads
Vinterplads, 1/11 - 30/4
Låneplads, 1/5 - 31/10

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
0046 7 34 39 98 41
E-mail...flemming@vonwowern.CDm

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

90 kr.
90 kr.
300 kr.

Skurleje helårligt
Enkeltskur

Havneudvalg:
Lars Fure
29 88 84 12
E-mail
Ifure@lfure.com

.... 180 kr.

....360 kr.

Dobbeltskur

....720 kr.

Jolleskur, selvejet

....270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny plads (Pælepenge)

..1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

....200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

....500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

....500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Søren Rasmussen
28 180 180
— Ring gerne om dagen —
E-mail
ras@nettoskode.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
E-mail...f.meiniche@webspeed.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:
Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 8094
britt@teamscharff.ijk

martin@bongobeat.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail
Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:
Smukke detaljer fra den russiske
fregat Standart, der er bygget af
frivillige amatører i 1990, efter teg
ninger af Peter den store.
Skibet deltog i det store Tallships
Race i Ålborg i 2010.
Peter den store var også den første
kaptajn på den oprindelige fregat
fra 1703.
Bagsidebilledet:
Trompeteren blæser flag og sol ned
i Sæby-lystbådehavn.
Se flere billeder på side 4.
Foto: Bjørn

Formandens klumme
lllllllffll

Væk med formandens drømme,
og ind med de barske realiteter
Det er aldrig sjovt at sidde i en
bestyrelse, og skal være budbrin
ger af dårlige nyheder.
Men jobbet tilfalder nu den sid
dende bestyrelse, og det er ikke
med glæde, at denne klumme skal
bruges til det. Desværre er det til
fældet, det er meget alvorligt og
ekstremt vigtigt at i, kære med
lemmer, læser dette budskab, samt
ikke mindst forstår alvoren i bud
skabet.
På nordre mole, fra ydermolen og
ca. 70 meter ind i havnen, er bol
værkerne nu i en sådan stand, at
en fornyelse ikke kan vente, det er
bydende nødvendigt, at forny dis
se 70 meter inden næste sæsons
begyndelse.
Her nytter det ikke noget at sige,
hvordan kan det være at der ikke
er gjort noget før, vi skal tage ac
tion på det med det samme, og ty
til medlemmernes interesse i at
bevare vores stolte gamle havn.
Det har jo vist sig at der er stor
interesse, for at bevare vores gam
le havn, med alle de gamle beva
ringsværdige ting, som er i den.
Men det er eksistensgrundlaget
for havnen vi taler om, og så må
alt andet træde i baggrunden.
Konsekvensen af dette, er at be
styrelsen kommer til generalfor
samlingen, med forslag, om først
og fremmest forhøjelser af kon
tingenter og pladsleje, men også
et ekstra kontingentopkrævning
på 800 kr. i 2011, det gør vi natur
ligvis kun fordi det er absolut
nødvendigt, og vi håber på jeres

forståelse og samarbejde om
kring problemet med bolværker
ne.
B-aktive medlemmer skal kun
betale det halv og juniorer skal
ikke betale.
Det vil give os ekstra indtægter i
2011 på ca. 1.000.000 kr., vi må så i
bestyrelsen finde besparelser i
budgettet for resten.
Tilbuddet vi har liggende som det
billigste i øjeblikket, beløber sig til
15.140,00 kr. excl. moms pr. løben
de meter, så kan det hurtigudregnende medlem godt se, at der ikke
er penge nok i vores ønsker, der
for også besparelser på budgettet.
De 800 kr. håber vi er nok som
engangsbeløb, de andre forhøjel
ser på pladsleje og kontingent, er
kommet for at blive, det vil give
foreningen ca. 300.000 kr. om året
til at fortsætte fornyelsen, af de
resterende 48 meter bolværk i ka
nalen, samt den generelle vedlige
holdelse fremover.
Jeg lover ikke at 800 kr. er nok.
Belært af andre fejl, er det ikke
altid det billigste tilbud, der skal
accepteres. I den verden hvor jeg
kommer fra, kan vi bedst lide at
acceptere det rigtige tilbud, det er
det tilbud med den rigtig løsning,
samt hvor firmaet kan magte op
gaven og økonomien i det.
Når det så er valgt kan det jo være
at den rigtige pris er 20.000 kr. pr
løbende meter, så må vi betale det,
det skal gøres rigtig første gang.
For de som ikke kan afse 800 kr.
på en gang, vil der være mulighed

for, at lave en aftale med bestyrel
sen om at betale over 2 gange, det
være sig den 1-2-2011, samt den 18-2011.

Det er en enig økonomisk ansvar
lig bestyrelse, der fremsætter dette
forslag grundet nødvendigheden
af fornyelsen, samt fordi vi betrag
ter sikkerheden som absolut nød
vendig.
Med hensyn til udkommet af for
slaget, er bestyrelsen frit stillet til
at reagere ud fra dette.
Så kære SSFer, vis den nødvendi
ge økonomiske og sikkerheds
mæssige ansvarlighed, vi er vant
til at se, så lover vi at føre projek
tet igennem, og få vores stolte
havn op i en bedre tilstand, som vi
alle kan stå inde for, og have det
godt med.
Vi skal på alle måder være trygge i
vores havn, det kan vi kun være
ved at stå sammen, så mød op på
generalforsamlingen og støt op
omkring SSF.

Jeg vil til sidst vende tilbage til
det med mine drømme, for de er
kun væk for en kort bemærk
ning.
Hvis man holder op med at
drømme, have ideer, visioner
samt føler kærlighed for noget
eller nogen, hvad er der så tilba
ge?
På gensyn den 31.oktober kl. 9.
husk det er vintertid.
Tonny

3

i

Havnen rundt uden master

En lille stribe billeder fra
Tallships-racet
ved Ålborg 2010
taget af Bjørn

Igen i år prøver vi at sejle rundt i
Københavns Havn uden master

Dato:

Lørdag d. 30. oktober kl. 9 30

Mødested:

Søndre Mole (rtær toiletbygningen)
hvor der vil være en lille en til halsen og lidt
orientering samt registrering af både (vi skal jo
have alle med hjem igen)

I

I Medbring:
Husk:

Madpakke og varmt tøj
Det er for alle, også for jer, der normalt ikke
sejler med mast.

På gensyn
I Lillian

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 Jgåriservice
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på imager

yelefon: 52f7 6106
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Old Boys Mesterskab 14-15 August 2010
Endnu engang afholdt Sundby Sejlforening sit traditions
rige "Old Boys Mesterskab" den tredje weekend i au
gust, dvs. et weekend stævne for SSF medlemmer med
besætninger bestående af 3 personer, med mindst en
kvinde ombord. Mænd skal være mindst 40 år, kvinder
mindst 30 år. Stævnet sejles i Yngling med mange korte
sejladser i en slags "udvidet matchrace" med 3 både i
hver sejlads. I år var planen at ungdomsafdelingens 3
Ynglinge skulle benyttes.
"Old Boys Mesterskabet" er en rigtig SSF begivenhed,
hvor deltagerne år efter år mødes til en super hyggelig
weekend med sjov og fest og historier fra "gamle dage"
krydret med en masse sjove og spændende kapsejladser,
men på et niveau hvor alle kan være med. Også nye
medlemmer der på denne måde kan blive en del af
klublivet i SSF og få et indblik i klubbens traditioner.
Desværre er "Old Boys" i dag næsten den eneste kapsej
lads som arrangeres for medlemmerne, men det er jo
blot endnu en grund til at støtte op omkring den tredje
weekend i August!

Som sædvanlig startede lørdagen kl. 9:00 med Skippermøde med en Gammel Dansk, og lodtrækningen om
hvem der skal sejle imod hvem og som bestemmer hvem
der skal skrive i bladet, hvem der skal arrangere næste
års fest lørdag aften og hvem der skal skaffe præmier til
næste års stævne.
Med 9 tilmeldte besætninger og 3 både blev der arrange
ret 12 sejladser lørdag, hvor alle besætning sejlede 4 sej
ladser i 3 forskellige både, og alle fik lejlighed til at møde
alle konkurrenterne.
Banen, der hver år sejles på, består af et kort kryds, en
lænser, et kryds og til sidst en kort lænser til mål. For at
alle kan være med og for at spare det lånte grej, sejles der
uden spiler på lænseren.
Vejret lørdag var gråt, med mange byger som senere
blev til et regulært regnvejr.
I første sejlads mødtes 3 af de rutinerede hold med skip

pere Jan Knudsen, Niels Peter Petersen og Kim Steffen
sen. Sejladsen var meget tæt, og i en meget tæt mærke
runding efter lænseren, hvor skøderne skulle hales ind
til krydset sad Kim lige pludselig med skødeblokken i
hånden. Den var trukket ud af dørken, som åbenbart var
mør. Kim i DEN-160 "Hopla" måtte udgå mens Jan
vandt sejladsen.

Det blev skønnet at en hurtig reparation af "Hopla" ikke
var mulig, men heldigvis har Claus og Axel Brask deres
gule "Dracula" stående på en trailer ved broen, og vi gik
i gang med at gøre den sejlklar. Første problem var, at
det ene hjul på traileren var punkteret, så det var ikke
rigtigt nemt at få traileren hen til kranen. Men med alles
hjælp lykkedes det. "Dracula" blev rigget til, og derefter
kunne de resterende sejladser gennemføres i rask tempo.
Der var også materielle problemer senere på dagen. Da
Kim skulle overtage båden til sin 3. sejlads, viste det sig
at storskødet havde viklet sig rundt om roret, så starten
af sejladsen måtte udskydes indtil dette problem var løst.
I 10. sejlads røg beslaget i enden af bommen på
"Dracula" af, så båden måtte udgå. Dette blev nødtørf
tigt repareret, og båden nåede ud og gennemførste de
sidste to sejladser.
I løbet af dagen var det klart, at på trods af gasteproble
mer var Jan stærkt sejlende, og hans team endte dagen
alene i spidsen med fire førstepladser og dermed 4 point.
Niels Peter og Claus havde en delt andenplads med hver
to 1. pladser og to 2. pladser, ialt 6 point. Men iøvrigt lå
alle besætningerne tæt, så spændingen var bevaret i
kampen om placeringerne til søndagens sejladser.
Generelt kan det mærkes, at selvom besætningsmedlem
merne typisk har 50-100 års sejladserfaring tilsammen, så
kan man godt være lidt rusten mht. vendinger, startpro
cedurer og tidtagning. Bådene sejlede så ens, at det var
besætningernes dygtighed, bådhåndtering og erfaring
der afgjorde placeringerne. Hver enkelt fejl straffes
umiddelbart, og koster hurtigt 20-50 meter.
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Lørdag aften havde Claus Rønnow, Martin Clifforth og
Kathrine Lauritzen arrangeret middagen og som et nyt
indslag havde de droppet musikken efter maden og istedet involveret alle deltagerne i underholdningen. De
havde delegeret opgaver ud til samtlige hold. Nogle af
opgaverne var praktiske såsom borddækning, opryd
ning, osv., mens andre teams fik til opgave at skrive og
under middagen synge et vers på "Fra Engeland til Skot
land". Fremførslen af disse vers skabte uforglemmelige
minder for deltagerne, og det blev slået fast at der blandt
SSFs medlemmer er mange kreative digtere og sangere.
Specielt kan fremhæves Jens Rottbølls og Torben Lam
berts "Ode til Dracula". Det er vist ikke mange bådejere
der har fået en hel sang tilegnet deres båd (Tak for det J).
Jan Knudsen og Jørgen Jensen havde fået opgaven at

holde aftenens festtale. Det gjorde de på alle bedste og
meget underholdende måde ved at fortælle "Old Boys"
sejladsernes historie fra tidernes morgen (eller hvornår
det nu var...) hvor der blev sejlet i klubbens optimistjol
ler. De bandt det sammen med anekdoter og små histori
er om oplevelser vi som sejlere har haft sammen igen
nem tiderne. Det var et rigtig godt indslag, der var med
til at sætte en god stemning og give alle følelsen af at vi
har et fællesskab i SSF.
Grillen var i år droppet til fordel f ra mad leveret af klub
restauranten og den var glimrende. Det var også heldigt
med dette valg, når man tager den megen regn der faldt i
betragtning. Til slut havde arrangørerne arrangeret en
quiz med sejlerspørgsmål, og det viste sig hurtigt at
mange af Old Boys deltagerne enten ikke var gamle nok
til at huske svarene på spørgsmålene (der nærmere var
om det 19. århundrede end om det 21. århundredee),
eller tydeligvis havde glemt svarere. Eneste undtagelse
var Niels Peter, som kunne svare på det meste (om gaf
felriggere....). Tak til arrangørerne for en meget veltilret
telagt og underholdende aften.
Søndag morgen var der skippermøde kl. 10.00. Det viste
sig, at adskellige hold ikke helt kunne nå det til tiden.
Nogle brugte afspærringen af Øresundsvej som und
skyldning, mens andre brugte oversvømmelserne p.g.a.
de ca. 100 mm regn der var faldel: i løbet af natten som
undskyldning. Men der var i virkeligheden ikke behov
for hastværk, for der var ingen vind, og når der en gang
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imellem var lidt vind, så var den "let" fra "forskellige
retninger". Dommerne havde en helt umulig opgave
med at lægge en bane. Men ved 12-tiden lykkedes det
endelig at lægge en bane, og første sejlads kunne skydes
i gang. Sejladsen kom i gang, med en tyvstart fra Claus
Brask, som dog blev rettet ved at sejle tilbage over startli
nien. Der blev sejlet i meget let vind. Kim Steffensen var
langt foran ved første mærke, Claus rundede som nr. 2
efter sin tyvstart, og Axel Brask rundede som nr. 3. Men
på lænseren ændrede situationen sig. Vinden løjede, Kim
fik læ af Claus, og Axel sejlede dobbelt så hurtigt som de
andre, så ved bundmærket var alle bådene helt samlet
igen. Claus fik overlap og plads ved mærke, og kom in
derst i rundingen og bedst ud af den. Kim kom egentlig
sidst rundt, men vendte og fik fri vind, og klarede der
med 2. pladen, mens Axel fik 3. pladsen. Under sejladsen
blev det nødvendigt at afkorte banen for overhovedet at
kunne gennemføre sejladsen indenfor rimelig tid. Det
sjove var, at på trods af manglende vind og afkortning af
bane var der spænding på lige til målstregen.
I løbet af søndagen blev der gennemført 6 ud af de plan
lagte 12 sejladser, hvilket betød at samtlige besætninger
havde sejlet 6 sejladser. Jan manglede i år en damegast
idet Marina, hans kone og med-mester i mange af de
foregående år havde meldt forfald, men forhåbentlig ser
vi Marina på banerne igen til næste år. Jan og Jørgen
måtte derfor låne hos de andre team og flere af damerne
fik derfor sejlet noget mere end de planlagte 6 sejladser,
da Jan konstant gik på strandhugst efter ledige dame
gaster.

Jan, Kim, Jens og Niels Peter kom bedst igennem sønda
gen med hver en 1. plads og en 2. plads, mens Claus
måtte tage til takke med en 3. plads i sidste sejlads, og
derfor måtte nøjes med en 1. plads og en 3. plads.
Efter 18 gennemførte sejladser var resultatet derfor:
Jan Knudsen, Monica Thon og
Jørgen Jensen:
7 point
Niels Peter Petersen, Grethe Schlichter og
Jan Lauridsen:
9 point
Claus Brask Thomsen, Jannie Winther Thomsen og
Torben Rottbøll Andersen:
10 point
Kim Steffensen, Mira Christensen og
Klaus Nielsen:
10 point

Axel Brask, Monica Thon, Sofie Rosendahl: 11 point
Jens Andersen, Jannie Funck, Torben Lamberth: 12 point.
Ved præmieuddelingen viste det sig, at et af holdende
fra 2009 ikke havde løst sin obligatoriske opgave. Der
var ingen præmier... Men en heroisk indsats og et besøg
på den nærmeste tankstation løste stort set problemet, og
endelig kunne præmieoverrækkelsen finde sted.
Resultatet blev selvfølgelig som ovenfor. Derudover fik
Monica vandrepræmien til den bedste kvinde idet hun
havde sejlet flest sejladser med Jan og Jørgen.
Da sejladserne var blevet afviklet uden de store proble
mer og "dumheder", var det vanskeligt for dommerne
efter sejladerne at finde vinderen af kvajepræmien
"Hanen". Men efter at dommerne blev bekendt med de
manglende præmier, dukkede der pludselig et hold op
som favorit til kvajepræmien.

for det også. I løbet af foråret og sommeren vil der kom
me annoncer i bladet for næste års stævne. Nytænkning
og gode ideer er også meget velkomne!
Alt i alt var årets Old Boys Mesterskab et fantastisk stæv
ne. De 9 tilmeldte besætninger og deres tililende suppor
ters havde alle en fantastisk weekend, som kun har kun
net lade sig gøre på grund af den store indsats fra dom
merteamet (Henrik Sharf, Henrik Heger, Martin Brydenfelt, Christina Wikman), køkkenet (Birgit Akkermann,
Kimberly) og RIB føreren Thomas Jensen. En stor tak til
dem alle!
Vi ses selvfølgelig igen den tredje weekend i august næ
ste år!
Udfaldet af lodtrækningen blev at Annette Clifforth, Jo
sephine Fock og Karin Sonne skal arrangere lørdag aften
næste år samt at Claus Rønnow, Martin Clifforth og
Kathrine Lauritzen skal sørge for præmier til de tre bedst
placerede besætninger i 2011.
Jannie Winther Thomsen, Torben Rottbøll Andersen og
Claus Brask Thomsen
Til Old Boys havde vi en sangkonkurrence, her nogle af
de vers der blev lavet.
Melodi: fra Engeland til Skotland

Kvajepræmien tilfaldt derfor Jens Rottbøll, Torben Lam
berth og Jannie Funck, men de reddede dog præmiesitu
ationen lige på stregen (ved hjælp af tankstationen) og
præmierne var som følger:
præmie: Jens, Torben og Jannie vil skrive på en sang til
den vindende besætning indtil næste års Old Boys Me
sterskab, hvor den under middagen vil blive uropført og
overdraget til Jan, Jørgen og Monica. Derudover fik det
vindende hold rødvin og SSF T-shirts.
præmien bestod af en flaske Gammel Dansk og SSF Tshirts
præmien bestod af en ramme Tuborg Classic samt SSF Tshirts
Der var bred enighed iblandt arrangørerne og deltagerne
om at stævnet var forløbet godt, men vi vil meget gerne
have flere medlemmer til at deltage fremover. Til næste
år vil vi prøve at involvere endnu flere fra klubben i det
te fantastiske stævne, og forsøge at få flere Old Boys og
Girls til at deltage. En af tankerne at at udvide stævnet
med en "XO kategori", som kan sejles i klubbens spæk
huggere, hvor der ikke er de samme fysiske udfordrin
ger som i Ynglingene. Vi vil derfor opfordre alle i SSF,
som har lyst til en weekend med uforpligtende men in
tens kapsejlads i hyggelige omgivelser med festlige sej
lerkolleger og klubmedlemmer til at melde sig til næste
års Old Boys stævne. Har man ikke lyst til at sejle kapsej
lads, men i stedet hjælpe til, findes der rige muligheder

Når klubbens udstyr svigter
Så er der kun et svar
Fra trailerpark til kapsejlads
Bli'r Dracula gjort klar
Vi rigger båden til og sender tak til Brask
Og håber på at klubbens båd til næste år er rask
Men alting har en ende
Selv Dracula gir op
Fra trailerpark til kapsejlads
Mon næste stop er skrot?
Vi tænker av min arm, hvad gør vi næste år?
Vi håber det kan fikses så nu tager vi os en tår.
En grå og regnfuld morgen
Med højt humør vi fik
Forhindringer og uheld
Og sejlads med fine trick
Ar helledusse da, Så synd han ikk faldt af
Hurra for skippers klogskab når sejladsen fløjtes af
Fra Helgoland til Sundby,
der sejlede en "old",
med læk i begge ender og
med rådden dørk og kold.
Og helledusse da, vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone, når vi når i mål igen.
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I anledning af Flådens 500 års jubilæum
I anledning af Flådens 500 års jubilæ
um blev Michael Ronild kontaktet og
spurgt om et hold fra Sundby Sejlfor
enings Salutkanon-laug ville være
interesseret i at skyde 'Dansk Løsen'.
Michael fik samlet et hold som ville
påtage sig denne opgave.

ment.
Der var rigtig mange mennesker som
så på og det blev meget vellykket og
med stor applaus.
Derefter var der en reception i kirken
med en lille buffet i øvrigt leveret af
SSF restaurant.

Arrangementet blev afholdt af Selska
bet Tordenskjolds-Venner ved/i Hol
mens Kirke tirsdag den 10 august.
Der var andagt kl. 10:00 ved orlogs
provsten i Holmens Kirke, derefter
blev der lagt kranse ved Tordenskjold
-statuen (meget højtideligt).

Til slut blev alle der havde deltaget i
højtidelighederne inviteret med på en
NETTO-båd som sejlede ud til Kronløbet hvor alle så det store op
trin med den danske flåde som blev
ført an af HDMS Absalon som affyre
de 27 skud på vej mod kongeskibet.

De gæve gutter fra Salutkanon-lauget,
i fuld uniform fik derefter opstillet
kanonerne på Kronometerbroen
og skød dansk løsen, nøje overvåget
af admiralen (se billede). Som bagefter
gav hånd til de 4 gæve gutter og tak
kede dem for et vellykket arrange

Det var en fantastisk dag og en ufor
glemmelig oplevelse for Salutkanonlauget, og selvfølgelig for alle andre
tilstedeværende.

Sundby Sejlforenings Salutkanon
Laug har i sommer været ret så udfol
dende. Vi har ladet vore kanoner høre
4 gange for forsvaret. I foråret fik vi
en anmodning om at give Dansk Lø
sen (3 kanonerer med kanoner og en
salut -chef med sabel) til Navy Day
den 05-06 og 06-06 i Dragør, hvor vi
skulle skyde begyndelsen til flådens
500 års jubilæum ind. Dette gik over
alt forventning, vi fik skudt og mange
spurgte til vore uniformer med Sund
by Sejlforenings logo på, så vi fik også
slået et slag for Sundby Sejlforening. 3
uger senere var det Hærens Officers
skole der på Dragør Fort havde en
afslutning for officers aspiranter.
Der gav vi også Dansk Løsen til alles
tilfredshed. Endelig har vi skudt for
Tordenskjolds Selskabet og på Flå
dens Jubilæums dag tirsdag den 10
august. Vi mødtes i Holmens kirkes p
-plads klokken 09:15 hvor vi straks
ladede kanonerne og skiftede til vore
uniformer med kasket. Klokken 10:00
var der gudstjeneste hvor vi også måt
te med og fik vor syndsforladelse.
Efter gudstjenesten hentede vi vore
kanoner samt sabel og gik til Netto
bådenes anløbsplads ved kirker og

gjorde os klar. Dette var lettere sagt
end gjort, da der mange turister og
både der sejlede forbi, vi skulle jo ha
ve sikkerheds afstanden på 75 meter
foran og 50 til siden, men endelig var
vi klar og der var en masse tilskuere
da vi fyrede af, det kom der nogle
gevaldige brag ud af, utroligt med
den åbne plads over til Christians
borg, men de kunne høre det i folke
tingssalen. Haha.
Efter skydningen skiftede vi til civil
og sejle med en Netto båd ud og for at
følge flådens skibe ind gennem kroneløbet. Dette var et utroligt syn at se
dem komme på linie ind gennem kro
ne løbet medens Absalon skød sine 27
skud for Dronningen. Alt i alt nogle
gode oplevelser for kanonlauget og
samtidig fik vi gjort lidt reklame for
Sundby Sejlforening. (Gid vide om vi
er blevet indrulleret i flåden?)
De 4 mand fra kanonlauget var nr. 796
Hans Guldager - nr. 119 Michael Ro
nild - nr. 437 Per Malmqvist. - nr. 08
Jens Svendborg.
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Forfatter og fotograf
Ingelise Malmqvist

Med venlig hilsen sabelsvingeren nr.
119 Michael Ronild
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Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
*7FjS5*

September 2010

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner har hermed fornøjelsen at indbyde til det kommende
års første arrangement:

Foredragsaften på Kronborg
Tirsdag d. 16. november 2010 kl. 19.00 i Museets udstillingslokaler.

Fra Matros til Skibsassistent
Forbundsformand Søren Sørensen, Sømændenes Forbund, vil fortælle om sin tid som sømand og
den forandring af sømandens rolle som han har oplevet gennem livet.
I forbindelse med foredraget serveres en forfriskning.
Arrangementet er gratis for medlemmer. Gæster betaler 50 kr. Ved indmeldelse tilbagebetales
de 50 kr.
OBS ! Tilmelding pr. tlf. 49 28 02 00 eller mail lkk@maritime-museum.dk. Bemærk at deltager
antallet er begrænset.
Med venlig hilsen
Hannes Stephensen

DK-3000 Helsingør" Telefon +45 4928 0200 " Telefax +45 4921 3440
venneselskabet@maritime-museum.dk www.maritime-museum.dk

Seniorerne
Seniorernes Bankospil
Sundby Sejlforenings Seniorer vil igen i år afholde et Bankospil for aUe
foreningens medlemmer med familie og venner

n

Søndag den 7i november kl. 1300 i restauranten
» X

biO

Adgangsbillet til kr. 10,Kan købes hos seniorerne om onsdagen i fritidshuset eller ved indgangen
på selve dagen (der er mulighed for en gevinst på billetten).
~
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Der spilles 8 ordinære spil og prisen er kr. 10,- pr. plade
Derefter spilles der 3 ekstraspil, hvortil der købes nye plader til
kr. 10,wiiiu" mi

*

Restauratøren vil som sædvanligt have et godt udvalg af smørrebrød til
rimelig pris.
Et eventuelt overskud går til aktiviteter for seniorerne.
ø
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Håber I møder talrigt op.
Seniorerne i Sundby Sejlforening
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Nyt fra seniorernes ture her i sommer.
En tur i Tivoli
Den 16. august var vi 22 medlemmer i tivolis
koncertsal til underholdning af kunstnere fra
Ældresagen forskellige steder i omegnen.
Først spillede et orkester fra Gentofte og en
sangerinde sang forskellige sange fra Porgy og
Bess. Herefter var Bjørn Tidmand på scenen og
sang flere kendte og nye melodier, og til ham
var der flere klapsalver, det var så godt at han
måtte give ekstranummer.
Ind imellem var Georg Paulsen toastmaster og
kom med mange sjove vittigheder og fortalte

så om se næste solister, som var bakkesangerinderne og til sidst kom Fonny Boys og deres
medbragte sangerinde, som også fremførte ad
skillige sange og spillede på saxofon. Kl. 13 var
det så forbi. En god formiddag.
Dernæst gik vi alle lidt rundt indtil vi igen
samledes to skulle spise i Påfuglen. Vi fik en
platte, som ikke alle var tilfredse med, da ma
den ikke var det helt store. Derefter skiltes vi,
nogle gik videre og andre tog hjem efter en
lang dag.

Skovturen den 1. september.
40 medlemmer mødte op kl. 9 morgen for at
være klar til bussen kom kl. 10.
Turen gik i år til Hundested kro, maden var tip
top og i år var der flere nye medlemmer med
for første gang. Efter frokosten kørte vi til Sølager campingplads hvor vi blev trakteret med
dejlig smørkage og kaffe, som værtsparret
sponcerede.

Det ungeværtspar var Williams søn og sviger
datter. Et kæmpestort campingområde, som
flere af de bedre gående var rundt og se.
Kl. 17 kørte bussen hjemad mod Sundby, hvor
vi landede ca. 18.30.
Endnu en god tur, som var planlagt af Michael
og Mogens. Alle har udtalt at det var en dejlig
skovtur.

En lille rundtur.
Den 15. september var vi en lille flok, som
mødtes på Holmen kl. 9.30 hvor vi skulle på
rundtur på fregatten Peder Skram.
John Werge var en rigtig god guide og fortalte
under rundvisningen om skibets historie. Efter
en times tid gik vi til Marineforeningens loka
ler, hvor vi spiste vores medbragte madpakker.

Drikkevarer kunne købes på stedet og manden
som passede det hele lavede også kaffe. En
havde fødselsdag (Svendborg), så der var også
fløde til kaffen.
Det hele sluttede ved 4v tiden og endnu en god
dag sluttede.

Mindeord.
Mandag den 13. september fik vi en kedelig meddelelse.
Pladesøren var død.
Søren som rigtig hed Aksel, var et herligt seniormedlem, altid god for en lille historie og i oppositi
on når nogen som havde noger at sige om ting, som vedrørte os alle.
Søren skulle her til sidst igennem en stor operation, som han ikke kom over.
Vi vil savne hans altid gide replikker.
Æret være hans minde.
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Årets superfisketur 2010
Årets superfisketur 2010
Lørdag d. 18. september, hav
de jeg valgt til årets superfi
sketur.
Som motorbådsmand i besty
relsen er det min opgave at
arrangere den årlige superfi
sketur, i år var det første gang
for mig, jeg kender intet til
fiskeri!
Jeg fik hjælp med råd fra min
forgænger, Kim "pisk", både
forud ved planlægning, samt
under arrangementet, samt
assistance fra Hanne og Poul i
bestyrelsen - tak for jeres
hjælp!
Indbydelsen til superfisketuren
fremgik af hjemmesiden, lige
som jeg satte det op som op
slag på prampladsen, i seniorhuset, samt i klubhuset samt,
desværre alt for sent, som
helsides beskrivelse i SSFbladet, som først udkom 1-2
dage før arrangementet! - Det
viser blot at bladet er et foræl 
det medie til sådanne arrange
menter, jf. i øvrigt det vi dis
kuterede på medlemsmødet d.
30.september!
Vi mødtes kl 8 i seniorhuset til
morgenmad og en lille en til
halsen. Nok grundet den dår
lige information om arrange
mentet, og den stærke blæst
det var den pågældende dag,
var vi kun 16 medlemmer. Vi
havde en hyggelig morgen
bl.a. med lidt lotteri med fi
skepræmier. Vi talte om den
stærke blæst, (varslet 12-15
smk i løbet af dagen som syd
vest!) om den var en hindring
for at gennemføre arrange
mentet. Vi blev enige om, at vi
gennemførte, alle fremmødte
skippere tilkendegav at vejret
ikke var for hårdt for dem, de
ville alle lægge sig ud for ben
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zinøen og fiske, hvor de var del
vist i læ for blæsten fra land. Jeg
bad alle skippere være obs. på
vejret og hele tiden vurdere, om
man ville afbryde og sejle i havn,
ingen måtte føle gruppepres. På
bestyrelsens vegne følte jeg også
et moralsk ansvar for arrange
mentets forsvarlighed!
Kl. 9 startede "krasse" fra kanon
laget fiskekonkurrencen med en
kanonsalut fra terrassen foran
seniorhuset - det kunne høres i
hele havnen!
4 både sejlede ud, og kl 16 afslut
tede "krasse" fiskekonkurrencen
med en kanonsalut samme sted.
På prampladsen var mandskabet
fra de indkomne både i fuld gang
med at rense de fangede fisk,
som alle var torsk. De rensede
fisk blev vejet, jeg noterede og,
bistået af Kim "pisk", valgte jeg
præmieplaceringer.
Kl 1730 havde vi præmieuddeling
i klubhuset: .1. præmie, fiske
stang med hjul, gik til Bobby med
en torsk på 2,7 kilo, 2. præmie,
fiskeudstyr, gik til Carsten med
2,6 kilo, 3. præmie, fiskeudstyr,
gik til Dan med 1,86 kilo.
Vi, omkring 15 mennesker, havde
som afslutning af konkurrencen
en hyggelig middag, tak til re
stauratør Gert for smidig indstil
ling til der kun, via restauranten,
på forhånd var solgt 2 billetter til
middagen, (hvid labsskovs som
derfor udgik, i stedet fik vi rabat
på dagens ret)
hvor vi havde
ventet over 30, den alt for sene
annoncering i bladet var nok
grunden til det.
Vi havde alle en god dag!

Søren Rasmussen

1

Dødvande
Vi kender vel alle udtrykket,
men den oprindelige betyd
ning er mere fjern, bortset fra
at det sikkert har sin rod i no
get maritimt.
Slår man udtrykket op, er for
klaringen at man er sejlet ind i
modstrøm eller vindstille, så
man ikke rigtig kommer ud af
stedet.

over bunden. Det kunne man
mærke når man koldt i anker
linen, den rystede noget. Hel
ler ikke det kunne jeg rigtig
tro på, der manglede nogle
kraftige ryk i linen. Og skulle
ankeret endelig have fanget
bunden, så ville et eller andet
nok være gået i stykker, for
båden vejede ca 13 tons.

En nat, på en 24-timers sej
lads, fik jeg oplevelsen af død
vande. Det var ca. midt imel
lem Gilleleje og Hoganas, og
ifølge GPS'en drev vi nordpå
med ca 3.5 knob. Der var in
gen vind, og det var på tide at
komme sydover.

Da farten med ankeret ude,
stadig var mere end 3 knob, så
kunne vi jo lige så godt hale
ankeret ind igen.

Jeg undrede mig over at der
på et så bredt vandområde
kunne være så meget strøm.
Det ville jo svare til at både
Helsingør og Helsingborg var
oversvømmet, det lød ikke
særlig sansynligt.
Skipperen besluttede så at
smide ankeret ud, for at stop
pe farten. Ankerlinen stod
skråt bagud, og skipperen
mente at ankeret kurede hen

Som sagt var det midt om nat
ten, og efter at der var halet 2
- 3 meter ind, kom der morild
tilsyne på ankerlinen. Aha!
Det vi lå i, var et tyndt lag
brakvand med god fart nord
over, ovenpå stillestående
saltvand, der jo er tungere.
Derfor stod ankerlinen skråt
bagud; det var nede i saltvan
det, og derfor var der nok hel
ler ikke oversvømmelse ved
ved Helsingør.
Morild trives ikke i brakvand,
men der er altid noget i Katte
gats salte vand.

Senere kom vinden selvfølge
lig, og vi nåede til Svanemøl
len indenfor de 24 timer.
Finn Hendil
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FORMSYET
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Samles helt uden
brug af
ai værktøj
væriurø i
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Pnserfra

2.500
V

MOTOR OLIE
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Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Dødvand er et fysisk fænomen knyttet til et søfartøj s fremdrift i stratificerede
(lagdelte) vandmasser. M W Fænomenet kan f eks. observeres under sejlads i
fjorde, hvor gletsjeres smeltevand løber ned på saltvand med kun lidt opblan

OLIESKIFTE PUMPER

ding. Et skib, som udsættes for dødvand, kan blive svært at manøvrere og kan
næsten stoppes helt. Meget, og nogle gange det meste af skibspropellernes ener
gi går tabt i bølger og turbulens i dødvandet, hvilket kan mindske fremdriften

A/Vatski pris T

til f eks. 1/5 af den normale hastighed. I sejlskibstiden var dette et større pro
blem end i dag, da skibene kunne miste så meget fart, at manøvrering blev van
skelig.

'Hellers
~^www. I Mlers.dk
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Generalforsamling
Følgende er på valg:

Efterår 2010

Formanden
Tonny Pedersen
Kapsejladschefen
Marc Wain Pedersen
Ungdoms- og jolleleder
Lena Skov Andersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Flemming von Wowern
Leif Henriksen
Formanden for klubhus og bygninger
Fritz Meiniche
1 suppleant til bestyrelsen
Arne Olsen
Kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green Jensen

Søndag den 31. 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

BUDFOR 11-tilrettet.xls
Sundby Sejlforening/Budc etforslag 2011
Indtægter:
Kontingent
Fast plads
Vinterplads
Indskud/vagt/Bøder
Skurleje m.v.
Renteindtægter
Indtægter i alt
Udgifter:
Materialer m.v.
Lønninger
Havn & plads i alt
Klubhus
Café Sundby Sejl
Bladet
Fester
Administration
100 års jubilæumsfond
Fond til renovering af havn
Arealleje Kbh kommune
Tilskud Kbh Kommune
Bestyrelse
Sejlerskole
Granada 23 (tidl. Mora)
Juniorer
Kapsejlads
Kajakker
Motorbåde
Renteudgiftetr
Udgifter i alt
Periodens resultat

Januar
kvartal
950.000
1.215.000
153.000
30.000
130.000
1.000
2.479.000
323.000
105.000
428.000
69.000
0
40.000
4.000
50.000
12.000
300.000
105.000
0
8.000
35.000
5.000
30.000
4.500
0
1.000
0
1.091.500
1.387.500

April
kvartal

Juli
kvartal

Oktober
kvartal

50.000

80.000

60.000

1.000
51.000

1.000
81.000

1.000
61.000

Budget
2011
950.000
1.215.000
153.000
220.000
130.000
4.000
2.672.000

171.500
105.000
276.500
69.000
0
40.000
35.000
50.000
0
0
105.000
0
8.000
20.000
0
30.000
5.000
10.000
2.000
0
650.500
-599.500

225.500
105.000
330.500
69.000
0
40.000
6.000
50.000
0
0
105.000
-375.000
8.000
10.000
0
30.000
33.500
10.000
3.000
0
320.000
-239.000

145.000
105.000
250.000
69.000
0
40.000
35.000
50.000
0
0
105.000
0
10.000
5.000
0
30.000
5.500
0
3.000
0
602.500
-541.500

865.000
420.000
1.285.000
276.000
0
160.000
80.000
200.000
12.000
300.000
420.000
-375.000
34.000
70.000
5.000
120.000
48.500
20.000
9.000
0
2.664.500
7.500

Regnskab
1.1-31.08-2010
782.437
942.625
79.110
159.500
126.552
2.780
2.093.004

Regnskab
2009
870.214
942.625
49.080
237.285
124.136
7.302
2.230.642

Budget
2010
850.000
900.000
120.000
220.000
160.000
-4.000
2.246.000

274.580
345.769
620.349
307.319
17.669
68.308
48.349
161.999
0
0
315.000
-378.362
6.969
24.947
-154
66.696
9.596
0
0
0
1.268.685
824.319

827.637
409.197
1.236.834
226.190
279.603
183.574
70.555
260.352
0
0
134.162
-201.525
4.652
66.330
4.073
39.187
31.441
0
5.297
245
2.340.970
-110.328

885.000
400.000
1,285.000
276.000
0
181.000
80.000
80.000
0
0
0
0
34.000
87.500
5.000
120.000
28.500
0
9.000
0
2.186.000
60.000

Indtægter - forudsætninger: Kontingent forhøjet med kr. 100/50 til kr. 1000/500.
Pladsleje forhøjet med kr. 50 pr. kvm for fast plads til kr. 230 pr. kvm og med kr. 25 pr. kvm for vinterplads til kr. 115 pr. kvm.
Udgifter - forudsætninger: Hensættelse til herholdsvis renovering af havn (kr. 300.000) samt 100 års jubilæum i 2023 (kr. 12.000 årligt)
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Forslag til generalforsamlingen den 31. oktober 2010
Forslag fra bestyrelsen vil blive kommenteret på generalforsamlingen
Punkt 5. Lovforslag
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår følgende stigninger på kontingent og pladsleje:

Kontingent helårligt
Aktive

fra 900 kr.

til 1000 kr.

Passive

fra 450 kr.

til 500 kr.

fra 180 kr.

til 230 kr.

Pladsleje pr. m 2
Helårsplads

Vinterplads, 1/11 - 30/4.... fra 90 kr.

til

Låneplads, 1/5 - 31/10

til 115kr.

fra 90kr.

115 kr.

Herudover foreslår bestyrelsen at alle A-aktive medlemmer betaler et ekstra engangsbeløb/kontingent på 800 kr.
Dog ikke juniorer.

Begrundelsen kan læses i formandens klumme og vil blive forklaret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i Love
Gældende love

Ændringsforslag
Forslag 2
Bestyrelsen foreslår at holde 1 årlig generalforsamling i marts
i stedet for de nuværende 2 årlige generalforsamlinger.
Såfremt forslaget vedtages vil det følgende i forslag 2 være
konsekvensrettelser.

Love § 4
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fastsætter for
eningens love og reglementer.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i oktober må
ned og indkaldes med mindst I måneds varsel gennem SSF's
medlemsblad.
Forslag, som ønskes behandlet...

Love § 4
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fastsætter for
eningens love og reglementer.
Generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med
mindst 1 måneds varsel gennem SSF's medlemsblad, på hjem
mesiden og ved opslag i klubhuset
Forslag, som ønskes behandlet...

Love § 6
Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af:
1 formand,
1 sekretær,
1 kapsejladschef,
1 skolechef,
1 ungdomsleder,
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant,
3 havneudvalgsmedlemmer,
1 formand for klubhus og bygninger
og 1 festudvalgsformand.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen således:
I oktober:
Formanden,
kapsejladschefen,
ungdomslederen,

Love § 6
Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af:
1 formand,
1 sekretær,
l kapsejladschef,
1 skolechef,
1 ungdomsleder,
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant,
3 havneudvalgsmedlemmer,
1 formand for klubhus og bygninger
og 1 festudvalgsformand.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således:
I lige år:
Formanden,
kapsejladschefen,
ungdomslederen,

...fortsættes næste side
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2 havneudvalgsmedlemmer,
formanden for klubhus og bygninger
og 1 suppleant til bestyrelsen,

2 havneudvalgsmedlemmer,
formanden for klubhus og bygninger
og 1 suppleant til bestyrelsen.
Herudover vælges i lige år:
1 revisor

I marts:

Sekretæren,
skolechefen,
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten,
! havneudvalgsmedlem,
festudvalgsformanden
og 1 suppleant til bestyrelsen.
Herudover vælges i marts:

Medlemsbladets redaktør,
1 revisor
og 1 revisorsuppleant

1 ulige år:

Sekretæren,
skolechefen,
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten,
1 havneudvalgsmedlem,
festudvalgsformanden
og 1 suppleant til bestyrelsen.
Herudover vælges i ulige år:

Medlemsbladets redaktør,
i revisor
og 1 revisorsuppleant.
1 kasserer
1 kasserersuppleant

Revisorer og målere vælges for 2 år ad gangen, med en ved
hver generalforsamling i marts.
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og kasserersup
pleant, der begge vælges i oktober.
Valgperioden er lig med foreningens regnskabsår.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen, med en ved hver gene
ralforsamling.
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og kasserersup
pleant, der begge vælges i ulige år.
Kassererens valgperiode udløber med regnskabsåret

Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og...

Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og...

Love § 10

Love § 10

...godkendelse ved almindeligt stemmeflertal.

...godkendelse ved almindeligt stemmeflertal.

Budgettet forelægges på generalforsamlingen i oktober.

Budgettet forelægges på generalforsamlingen i marts:

Foreningens penge indsættes...

Foreningens penge indsættes...

Love § 14
Udmeldelse skal, for at være gyldig, skriftligt være bestyrel
sen i hænde inden 1. januar eller 1. juli.

Love § 14
Udmeldelse skal, for at være gyldig, skriftligt være bestyrel
sen i hænde inden 1. januar.

Love § 16
Kontingent betales halvårligt i januar og juli kvartal, dog se
nest 1. marts og 1. september.

Love § 16
Kontingent og medlemsydelser betales årligt senest I. febru
ar. Opkrævning foretages via betalingsservice.

Kontingentets størrelse fastsættes af...

Kontingentets størrelse fastsættes af...

...fastsættes af generalforsamlingen.

...fastsættes af general forsaml i ngen,

Pladslejen betales forud for et år ad gangen og skal være be
talt senest 1. marts.

Pladslejen betales forud for et år ad gangen og skal være be
talt senest 1. februar.

Pladsleje...

Pladsleje...

i

Forslag 3
Love § 12

Love § 12

...fra en sejWmotorbådsklub, kan dog ikke optages i SSF.

...fra en sejWmotorbådsklub, kan dog ikke optages i SSF.

For at kunne optages som medlem skal ansøgeren underskrive
en optagelsesbegæring og deponere et indskud, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.

For at kunne optages som medlem skal ansøgeren underskrive
en optagelsesbegæring, betale et indskud og kontingent, hvis
størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

For personer under 16 år kræves desuden...

For personer under 16 år kræves desuden...

Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren oplages, og for
uden indskud betales kontingent.

Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren optages. Er der
protest der tages til følge afvises ansøger og indskud og kon
tingent tilbagebetales.

Ethvert nyt medlem skal have udleveret foreningens love...

Ethvert nyt medlem skal have udleveret foreningens love...
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Forslag 4
Love § 13
Aktive medlemmer skal være fyldt 16 år.

Love § 13
Aktive medlemmer skal være fyldt 16 år.

Alle fartøjsejere eller medejere skal være A-aktive. Dog kari
ungseniorer og juniorer have fartøj på land til eget brug...

Alle fartøjsejere skal være A-aktive. Dog kan ungseniorer og
juniorer have fartøj på land til eget brug...

Love § 13
...Minijuniorer overflyttes til juniormedlemskab ved det fyldte
8. år.
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en anden betales
forskellen mellem de respektive indskud.
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere...

Love § 13
...Minijuniorer overflyttes til juniormedlemskab ved det fyldte
8. år.
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en anden betaler
medlemmet forskellen mellem de respektive indskud.
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere...

Forslag 5

Forslag 6
Love § 17
Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med restauratør
eller forpagter, samt løn og arbejdsvilkår for ansatte medar
bejdere.
Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

Love § 17
Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med restauratør
eller forpagter.
Bestyrelsen fastsætter løn og arbejdsvilkår for de i SSF ansat
te medarbejdere.
Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

Forslag 7
Forslag om ændring af vedtægternes prgr. 9 Ekstraordi
nær generalforsamling indkaldelse til
Eksisterende formulering:
Love § 9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt med 8
dages varsel,når bestyrelsen finder anledning hertil,eller efter
skriftlig begæring af mindstlOO af foreningens A-aktive med
lemmer, og med angivelse af forhandlingspunkterne.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingenindkaldes senest 4
uger efter begæringensfremkomst.
En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt efter
skriftlig begæring, er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 75
af underskriverne er til stede.

Love § 9 ændres til:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt med
3 ugers varsel, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller
efter skriftlig begæring af mindst 50 af foreningens A-aktive
medlemmer, og med angivelse af forhandlingspunkterne.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 3
uger efter begæringens fremkomst.
En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt efter
skriftlig begæring, er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 35
af underskriverne er til stede.

BEGRUNDELSE
1.

2.

8 dages varsel vil udelukke for mange medlemmer til
at reagere og få sat sig ind i sagen.Der er kun ca. 370
bådpladser, resten er blot foreningsstøtter, men alle
947 medlemmer kan møde op, hvis de interesserer sig
for sagen.
Eksempel: Bedding, Ny bådebro og havneprojekt i det
hele taget.

Venlig hilsen Mogens Møller Iversen medlem 230
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Punkt 6. Andre forslag
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår at Sundby Sejlforening ophører med udgivelsen afbladet og at hjemmesiden i stedet overtager bladets funktion.
"Af hensyn til medlemmer uden pc vil nyheder og relevant oplysning blive udgivet som nyhedsbreve på papir til ophængning på op
slagstavlen og til afhentning i klubhuset."
Såfremt forslaget vedtages vil det følgende i forslag 1 være konsekvensrettelser.

Gældende reglementer

Ændres til

Love § 4
og indkaldes med mindst 1 måneds varsel gennem
SSF's medlemsblad.

Love §
og indkaldes med mindst 1 måneds på hjemmesiden og op
slagstavlen

Love § 6
Herudover vælges i marts: Medlemsbladets redaktør

Love § 6
Herudover vælges i ulige år: 1 webredaktør

Love § 7
Bestyrelsesmøder refereres i medlemsblad

Love § 7
Bestyrelsesmøder refereres på hjemmesiden

Love § 10
Regnskab med status skal foreligge i revideret
stand senest ved udgangen af februar
måned og optages i medlemsbladet,
der udkommer i marts.

Love § 10
Regnskab med status skal foreligge i revideret
stand senest ved udgangen af februar
måned og gengives på hjemmesiden

Love § 12
Ansøgerens navn og adresse skal trykkes
i det først udkommende nummer af medlemsbladet.

Love § 12
Ansøgerens navn og adresse skal optages på hjemmesiden

Love §16
En liste over slettede medlemmer offentliggøres
i medlemsbladet.

Love §16
Slettes. (Man udstiller ikke folk på nettet)

Ordensreglement havne §6
Tildeling af fast plads bekendtgøres i
bladet og på hjemmesiden

Ordensreglement havne §6
Tildeling af fast plads bekendtgøres på hjemmesiden og op
slagstavlen

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i Reglementer
Gældende reglementer

Ændringsforslag

Ordensreglement pladsen § 1

Ordensreglement pladsen § 1

... tidspunkter fastsat af bestyrelsen.

... tidspunkter fastsat af bestyrelsen.

I de tilfælde hvor der benyttes særlige låse, som ikke kan åb
nes med den almindelige medlemsnøgle, skal disse låse være
fjernet i perioden 1. marts til 15. november.

I de tilfælde hvor der benyttes hængelåse, som ikke kan åbnes
med den almindelige medlemsnøgle, skal disse låse være fjer
net i perioden 1. marts til 15. november.

Al motorkørsel og parkering...

Al motorkørsel og parkering...

Ordensreglement pladsen § 4
Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og
køle- og fryseskabe, er forbudt, medm indre der er truffet afta
le med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.
Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.

Ordensreglement pladsen § 4
(Afsnit slettes)

Medlemmer med fast elinstallation i skure...

Medlemmer med fast elinstallation i skure.

Forslag 2

Forslag 3
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Forslag 4
Ordensreglement pladsen § 7
...købe skur. Placering på listen følger medlemmets ancienni
tet.
(Afsnit tilføjes)

Prisen på et skur fastsættes ved vurdering af bestyrelsen...

Ordensreglement pladsen § 7
...købe skur. Placering på listen følger medlemmets ancienni
tet.
For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning
skriftligt meddeles bestyrelsen mellem den 1. januar og 1.
marts hvert år.
Prisen på et skur fastsættes ved vurdering af bestyrelsen...

Forslag 5
Havnen § 3
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller andre føre
sit fartøj fra eller til Sundby Sejlforenings havn uden selv at
være om bord som ansvarshavende, med mindre den, som
skal føre fartøjet, har bestået minimum Søfartsstyrelsens Due
lighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og er medlem af en
anerkendt sejl- eller motorbådsklub.

Havnen § 3
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller andre føre
sit fartøj fra eller til Sundby Sejlforenings havn uden selv at
være om bord som ansvarshavende, med mindre den, som
skal føre fartøjet, har bestået minimum Søfartsstyrelsens Due
lighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.
(Sætning slettes)

Havnen § 5
Ethvert fartøj skal være forsynet med anker, lanterner,
kompas, nødraketter og ildslukker samt godkendt svømmeeller redningsvest til hver person om bord, hvis det fremgår af
almindeligt gældende offentlige sikkerhedskrav.
Medlemmer, der har fartøj på havnens område er pligtige til
at have minimum ansvarsforsikring før deres fartøjer.

Havnen § 5
(Afsnit slettes)

Havnen § 6
Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for tildeling af havne
plads.
v
For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning
skriftligt meddeles bestyrelsen inden den 1. marts hvert år.

Havnen § 6
Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for tildeling af havne
plads.
For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning
skriftligt meddeles bestyrelsen mellem den 1. januar og 1.
marts hvert år.
Ledige pladser tildeles efter...

Medlemmer, der har fartøj på havnens område er pligtige til
at have minimum ansvarsforsikring for deres fartøjer.

Forslag 6

Ledigblevne pladser tildeles efter...
...ledigblevne pladser kan finde anvendelse som lånepladser.
Medlemmer der ønsker låneplads i havnen skal inden den 1.
marts det år hvor lånepladsen ønskes, skriftligt meddele hav
neudvalget dette, hvorefter låneplads vil blive tildelt efter
anciennitet.

...ledigblevne pladser kan finde anvendelse som lånepladser.
(Afsnit slettes)

Forslag 7
Havnen § 12
Hvert medlem må kun have ét fartøj i havnen eller på pladsen,
jf. dog havnereglementets §21.
Det er derudover tilladt at have en jolle og en skydepram, der
ikke måler over 4 meter.
Disse skal også være forsynet med årsmærke.
Joller og pramme må ikke fortøjes under broerne eller uden
for pælene, men henv ises til en af havneudvalget anvist plads.

Havnen § 12
Hvert medlem må kun have ét fartøj i havnen eller på pladsen,
jf. dog havnereglementets §21.
Det er derudover tilladt at have en slæbejolle under 3 meter
og en kajak, kano eller skydepram.
Disse skal også være forsynet med årsmærke.
Joller og pramme må ikke fortøjes under broerne eller uden
for pælene, men henvises til en af havneudvalget anvist plads
på land.

.fortsættes næste side

19

Forslag 8
Havnen § 13
Alle fartøjer skal opmåles af havneudvalget for beregning af
havneafgift.
Havneafgiften beregnes pr. m 2 (Største længde x største bred
de).

Havnen § 13
Alle fartøjer skal opmåles af havneudvalget for beregning af
havneafgift.
Havneafgiften beregnes pr. m 2 (Største længde x største bred
de) dog minimum 3m 2 .

Havnen § 19
...betaling af almindelig takst.
Fra 1. maj betaler vinteroplæggere på land (pr. påbegyndt
måned) et beløb svarende til betalingen for havneplads i en
måned.

Havnen § 19
...betaling af almindelig havnetakst.
Fra 1. maj til 1. november betaler vinteroplæggere på land
(pr. påbegyndt måned) et beløb svarende til betalingen for
pladsleje i en måned.

Havnen § 20
Gæstesejlere, som henligger i havnen over to timer, skal beta
le et af bestyrelsen fastsat gebyr pr. påbegyndt døgn.
Medlemmer uden plads i havnen skal betale det halve...

Havnen § 20
Gæstesejlere betaler et gebyr (havnepenge), som fastsættes af
bestyrelsen, pr. påbegyndt døgn.
Medlemmer uden plads i havnen skal betale det halve...

Forslag 9

Forslag 10

Forslag 11
Havnen § 21
...betingelser som vinteroplæggere.
(A fsnit tilføjes)

Havnen § 21
...betingelser som vinteroplæggere.
Der må ikke fortøjes både til midterbroen i tiden fra 15. no
vember til 1. marts.

Forslag 12
Bestyrelsen foreslår at ændre klubhusreglementet til:

Klubhusreglement
(slettes og og ændres til Reglement for foreningens lokaler)

Reglement for foreningens lokaler
Reglementetet gælder for alle foreningens lokaler, undtagen
restaurationen og pladsmandens værksted.
Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster, som er i
følge med medlemmer, samt medlemmer af andre sejl- og
motorhådsklubber har adgang til foreningens lokaler.

Forslag 13
Vagtmandsordning

Vagtmandsordning

...overtage vagten, betale et gebyr på 500 kr. pr. nattevagt.
(Afsnit tilføjes)

...overtage vagten, betale et gebyr på 500 kr. pr. nattevagt.
Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav.
Manglende rettidig betaling behandles efter reglerne i love §

Nærmere vagtregler udarbe jdes af bestyrelsen.

Nærmere vagtregler udarbe jdes af bestyrelsen.
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Forslag 14

For at bevare slæbestedet på Søndre Plads oprettes et beddingslaug af SSF-medlemmer,
som ønsker at stå for drift og vedligeholdelse af beddingsvogn, skinner og spil mv.
Begrundelse:
•
•
•
•
•
•

En bedding er et stort aktiv for en havn.
SSF tilbyder allerede bunkring af diesel samt gode restaurationsfaciliteter. Det er naturligt også at kunne tilbyde et fun
gerende slæbested med spil.
En velfungerende bedding vil være unikt tilbud på Amagerkysten og tiltrække aktive sejlere.
En bedding er et samlingspunkt for aktiviteter mht. pleje og vedligeholdelse samt reparation af havnens fartøjer.
En bedding er centrum for udveksling af erfaring, vidensdeling og tjenesteydelser.
Beddingen fungerer desuden i nødstilfælde som akut redning for både, der er sprunget læk ved skader på skroget, en svig
tende søventil el. lign.

Forslagsstillere:
Jørgen Valdsgaard 901, John Frisch 1018, Joakim Q. Refn 264, Heidi Jørgensen 450, Michael Netschajeff 398
Palle Thilo 148, Mogens Møller Iversen 230, Svend Erik Sokkelund 700, William Thomassen 1092 og Eva Noer Kondrup 414
Med venlig hilsen
Eva Noer Kondrup

Forslag 15
Forslag til ændringer og tilføjelser til reviderede love og forordninger på Generalforsamlingen d. 31/10. 2010.
§.
Større ændringer og tiltag på Havn, plads og foreningens bygninger, foreslået af Medl. eller bestyrelse skal før en evt. udfø
relse forelægges Generalforsamlingen med motivering og økonomi til godkendelse af G.F.
Motivering:
Da vores sejlforening der snart igennem et lille århundrede har været velkendt og berømmet som en velfungerende og hyggelig
havn, bringer ændringer og spørgsmål, følelser frem hos mange af de medlemmer der har været her i foreningen i mange år. Det
må være forståeligt at da der her tales om at bevare sin havn sit otium og trivsel i vante omgivelser, må dette menneskelige aspekt
have en højere prioitet i vores sejlforening.
Forslagstiller:

Henning Andersen. Mdl. 52

Forslag 16
Vedr.: Sundby Sejlforenings generalforsamling søndag d. 31. okt. 2010. Forslag til afstemning.

Det pålægges bestyrelsen at
Fremlægge et budget og regnskab, som er fuldt gennemsigtigt for medlemmerne for alle aktiviteter i Sundby Sejlforening samt
for eksterne relationer som har indflydelse på foreningens økonomi.
Begrundet i følgende eksempler:
1. kr. 60.000- i tilskud til medlemsbladet ses ikke direkte i regnskabet.
2. Kommende havneprojekter, S-slæbested, Ny bådebro, Moler
2. Omkostninger afledet af ungdomshuset, feks. moler ud for
3. Kommunens og andre eksterne interessenters krav og tilbud.
Mogens Møller Iversen. Medlem 230
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Forslag 17
Det pålægges bestyrelsen at
Gennemføre i hovedtræk følgende procedure for opgaver og projekter.
Begrundelse: som beslutningsgrundlag for medlemmerne og bestyrelsen.

3F, GENERALFORS OKT. 2010 FORSLAG TIL AFSTEMNING/BESLUTNING

•TIL AFSTEMNING
GENERELT OM OPGAVER/PROJEKTER. BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR MEDLEMMERNE OG BESTYRELSEN
«Q,0 Projekter som har indflydelse på det daglige liv for medlemmerne
«°
?0- Projektbeskrivelse med fordele og ulemper
W\*1,Cost Benefit Analyse baseret på Successiv Kalkulation
" 2 Fremgangsmade og plan
Vorganisering
14 Resourcer
-5. Ledelse og styring
^slutning og læring
«Offentliggøres i bladet

Mogens Møller Iversen. Medlem 230

breV
Det er så underligt... og ikke til at forstå...
SSF oplever det, at der hvert år
kommer flere og flere dejlige æl
dre træskibe til vores havn. Der er
tilsyneladende opstået en "trend"
med at bevare og nyde de gamle
træskibes smukke linjer og sjæl, som
man jo ikke helt finder i de moderne
glasfiberbåde. (som jeg selv har en
af)
Der er endda i denne sæson blevet
afholdt et arrangement i SSF,
"TRÆSKIBSTRÆF", hvor havnen
var fyldt med smukke gamle træski
be der gjorde vores havn ære, i de
dage det stod på..mere af
det, smukke skibe - dejlige arrange
menter - skønt for os i SSF.
En lille advarsel til læseren: reste n
af dette indlæg vil være en del
mindre positivt...
Nu hører jeg om at vores slæbested
skal nedlægges!? og ophaler vognen
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skal sælges?!
Hvis man sejler i træskib ved man
især, at en vogn på et slæbested er
en øjeblikkelig chance for at redde
sit skiv, hvis uheldet er ude. Dette
gælder for øvrigt alle både.
En bedding er da en facilitet alle
større havne har!
Når jeg så hører om at nu forsvin
der vores slæbested, tænker jeg; "er
bestyrelsen i denne forening slet
ikke klar over, hvorfor Slæbestedet
er der? hvorfor medlemmerne i
klubben har anlagt det - det er da
bygget med et formål" !!
Slæbestedet er ikke kun til at sætte
både i vandet og tage både op af
vandet., det er sikkerhed for sejler
ne, medlemmer og gæster i havnen,
der tales om her!!
Det, der åbenbart er logik for be
styrelsen, er ikke til at forstå for mig

som sejler., men måske en helt lo
gisk tankegang for de sam
me personer, der også mener at vo
res smukke gamle gaffelrigger al
drig skal sejle mere, OG skal saves
igennem, og i fremtiden bruge som
en BAR!! Det kan næste ikke blive
værre!! Jeg mener at sådan en dejlig
sejlbåd skal bevares, den skal ud på
Øresund og sejles i. Den skal da
ikke saves i stykker og indrettes
som en BAR - det er ren blasfemi!
Jeg mener ikke at disse tiltag frem
mer hverken SSF eller Sejlsporten
og sejlerlivet, som jeg kender det
og holder af det.
Faktisk virker det skræmmende, og
jeg frygter hvad der mon vil være
næste "geniale" påfund fra den side.
Mvh. Jens C. Andersen medl. 92

Formandens drømme? Er det også medlemmernes drømme.?
I en tid hvor sejlsporten viser stag
nation og afvikling og man på høje
ste sted sætter spørgsmålstegn ved
sejlsportens fremtid, må der natur
ligvis stoppes op for store og dyre
aktiviteter som medl. heller ikke
nødvendigvis ønsker.
Vi kan i det ene nummer efter det
andet læse i SSF bladet, om forman
dens drømme om at ændre vores
havn, ved flytning og nyanlæg af
broer, for derved at skaffe flere
pladser, og dermed flere penge til
SSFs ellers rimelige gode økonomi.
En af visionerne er som han har
udtrykt det adskillige gange er. At
lægge en evt. flydebro midt i det
søndre havnebassin det vil give en
del flere pladser i havnen, og sejler

ne som her er i et stort antal,
"behøver ikke at sejle deres både på
plads for sejl". ( eller rettere sagt: en

sejlforening behøver ikke at fungere
for sejlerne!)
(Så tydeligt mener og syntes jeg
ikke at han burde fortælle os, at
han ikke er sejler eller bådejer i
SSF).
SSFs nyrenoverede beddingsvogn
er nu fjernet fra slæbestedet og her
med er hans drømme og visioner
begyndt. Beddingen skal nedlægges
og SSF skal beriges med et par båd
pladser, det siges vi mangler plad
ser til store bredde både. Får F. og
bestyrelsen held med dette, vil vi se
hvad der så vil ske, vi kender jo
drømmen.

Denne ændring af vores havn og
materiel MA for en høring i for
eningen, og på en GF. Men det har
der ikke været plads til i drømmen,
så vi er mange der håber på en und
skyldning, og at han sørger for at
vognen kommer på skinner igen.
Afslutningsvis vil jeg sige. Vi har
en dejlig havn som er berømmet i
hele det sejlende Danmark og i
vores nabolande. Sundby Sejlfor
ening bliver alle steder rost som
hyggelig og velfungerende, så lad
os beholde den sådan, i den frem
tid vi har tilbage her på kysten.
Mvh. 552. Henning Andersen
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Nu skal vi ha' noget kapsejlads i SSF!
af Svend Erik Sokkelund
Jeg synes, at vi til næste år skal se at
få gang i en eller anden form for
kapsejlads i klubben. Men jeg er
ikke så sikker på, den rigtige måde
er at starte med match race (måske
lugter det også lidt af, at en lille
gruppe unge nu er ved at være for
gamle til at sejle Yngling?)
Vi skal satse på alle aldersgrupper.
Der er faktisk interesse, men flere
står fremmede over for kapsejlads
og ved ikke rigtigt hvad det inde
bærer. Det gælder også de fleste
elever fra sejlerskolen, men mange
er meget tændt på muligheden
(men har ikke selv båd endnu).
Jeg vil foreslå en kapsejladsover
bygning på sejlerskolen: Vi sætter
den nyindkøbte 'Mora', (der pt.
hedder Nielsen III), af til kapsejlads
i Kastrup hver torsdag aften i næste
sæson, for hvem, der måtte være
interesseret i at lære den sjoveste
leg på vandet.
På vores nye website, der forhå
bentligvis snart bliver en realitet, nu
selv formanden har set lyset, fortæl

ler deltagerne jævnligt om deres
oplevelserne på banerne i ord &
billeder.
Vi laver spilerkursus og anden deci
deret træning efter behov og når
vejret er til det. Her er der mulighe
der for mange interessante bille
der...

VINTERVASK
SKURESKRUBBER
Anvendes til rengøring afvandlinie og bund.
Universal tilslutning så den kan spændes på
alle skafter. Pladen arbejder i alle
retninger ved hjælp af
kardanophænget.
Leveres uden svamp.

Kapsejladschefen kom til et besty
relsesmøde med et spændende bud
på vinterarrangementer om kapsej
ladsregler. Det skal vi også have.
Sammen med en regelside på nettet
med spørgsmål & svar.
Når vi så har fået noget kapsejlads
miljø med nogle engagerede sejlere,
vil der måske også kunne skabes
interesse for matchrace.
Nu snakker vi om Old Boys i spæk
huggerne; vi kunne da vel også sejle
en form for matchrace i huggerne,
som en introduktion til den nye leg
på vandet? Hva1 siger Marc & Chri
stian? Det ved I noget om.

Skrubber

CUSTOM
125«)

VASKES/ET
Kraftigt vaskesæt
med teleskopisk
skaft (140-240cm)
samt børste med
"fenderliste".

/>
r

f

Ind.
Gardena kobling!

Inkl. skaft

19900
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En tiltrængt modernisering
af Svend Erik Sokkelund
Vores gamle sejlklub er ved at gå
lidt i stå. Kommunikationen skal
være hurtigere og mere effektiv,
hvis sejlerlivet i SSF skal konkurrere
med det moderne livs tempo og
mange muligheder.
Nu har vi vores blad, der tap
per budgettet for 240.000 kr. om året
og må siges at være et meget lang
somt medie, tiden er ved at være
løbet fra.
Vi har også et meget enkelt og sim
pelt website, Poul har klampet sam
men med lidt hjælp fra Martin.

og kan til enhver tid vælge fra eller
til som du har lyst. På den måde kan
du følge med i alt, hvad du er inte
resseret .

Jeg har to forslag:
Vi skærer bladet ned til 3 numre om
året i stedet for 11 som nu, og priori
terer godt indhold og billeder høje
re. Det burde kunne gøres for 60.000
kr.

Vi skal have et website i et stabilt
system, der fungerer og har en bru
gerflade der er til at forstå og bruge
for almindelige mennesker.
Sikkerheden skal også være i orden.
Websitet er vores nyere historie;
derfor skal der ikke være noget, der
forsvinder og man skal kunne søge
på alting; Old Boys Cup, gamle refe
rater og sejlerberetninger, klubme
sterskaber, røgerlauget...
Det er vigtigt, at det er nemt at finde
rundt i for brugerne, og så må det
gerne se godt ud! Websitet er vores
ansigt udadtil, til potentielle med
lemmer, sponsorer og myndigheder.

Så får vi en professionel til at skrue
et godt, velfungerende website sam
men, ét vi kan have glæde af mange
år fremover. Det koster 20.000 kr. i
anskaffelse én gang for alle og 1.000
kr. om året derefter.
Og, vupti, får vi en hurtig kommu
nikation der fungerer, er stabil og
ser flot ud. og sparer omkring
160.000 kr. allerede det første år.
Hvor flere forskellige medlemmer
kan skrive indlæg og lægge billeder
på.
Hvor man kan lægge en note ud om
at DMI siger sejlervejr i weekende;
hvem er med på en tune-up sejlads
lørdag? Spilertræning eller fisketur
søndag morgen? Kajaktur til Salt
holm eller en invitation til en rund
fødselsdag omkring grillen.
Alle, der ønsker det, får en automa
tisk genereret e-mail med et link til
arrangementet, så snart det er lagt
på nettet.
Ikke alene kan man nemt og hurtigt
fortælle det til alle interesserede;
man kan også få svar tilbage inden
for kort tid, så man ved, hvor meget
øl der skal købes!
Du vælger selv, hvilke og hvor man
ge emner du vil modtage mails om,
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Vores nuværende website har Poul
efterhånden fået til at se nogenlunde
ud. Men det er stadig noget hånd
bygget klamp. Det betyder, at der er
grænser for hvad det kan. Der er en
masse funktioner, det vil være umå
delig bøvlet at lave.
Og det er kun Poul der kan håndte
re det. Uden ham går det i stå.

Martin har tilbudt at lave et site til
os i DRUPAL, et meget flexibelt og
stabilt 'open source' program hvor

man kan tilføje mange slags funktio
ner efterhånden som man får brug
for det.
At DRUPAL er 'open source' bety
der, at det er gratis at bruge og at
der er rigtig mange engagerede nør
der, der konstant udvikler og opfin
der på systemet.
Bl.a. dagbladet Information og Det
Berlingske Hus bruger DRUPAL.
Informations arkiv på nettet er søg
bart 12 år tilbage i tiden.
Da Martin til daglig lever af at lave
websites, kan han selvfølgelig ikke
lave det gratis, men har tilbudt at
gøre det for halv pris, 20.000 kr.
Når først det er sat op, koster det
kun lejen af webhotel, under 1.000
kr. om året.
Martin laver strukturen, skelettet. Så
vi skal finde en webredaktør, der
kan stå for indholdet. Det skal være
én, der kan se mulighederne i internettet, selv kan lide at skrive og tage
gode billeder og, ikke mindst, kan få
andre til at bidrage til indholdet.
Det skal ikke være den samme som
redigerer vores blad.
Der kan godt være flere, der bidra
ger. Alle kan finde ud af at logge
sig ind og lægge tekst og billeder på,
når de har fået en adgangskode. Så
kan vi til hver en tid se, hvem der er
ansvarlig for indlægget.

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 4. oktober 2010

Afbud fra Leif, Marc, Søren, Hanne
og Lena.

Punkt 1. Protokol:
Indkomne forslag til generalforsam
lingen blev gennemgået.
Et medlem har klaget over et andet
medlem, medlemmerne bliver ind
kaldt til samtale.
Punkt 2. Beretning:
DS holder klubkonference, Lene,
Flemming og Tonny deltager. Em
nerne er bestyrelsesansvar, kapsej
lads, ungdomsarbejde m.m.
Årets SSF'er er udpeget.
Punkt 3. Havn og Plads:
Der arbejdes fortsat med tilbud på
renovering af de moler, der er ved
at skride ud i vandet.
En stor have er blevet opsagt, den
vil blive delt i 2 mindre. Der kan
ansøges om haverne til bestyrelsen
senest søndag den 24. oktober, og
de vil blive uddelt efter anciennitet.
Sikkerhedsrepræsentanten foreslår
et antal redningsstiger og redningskranse opstillet i havne til en værdi
af ca. 100.000 kr. således at havnen
er dækket ind sikkerhedsmæssigt.
Området omkring hovedvandmåle
ren bliver ryddet, så man kan kom
me til at aflæse måleren. Måleren vil
fremover blive aflæst hver uge for
kontrol af defekte rør.
Punkt 4. Klubhus:
De gamle båker er så dårlige at de
har været ude af drift i et stykke tid.
Nye moderne båker bliver opsat når
formaliteter som godkendelse m.m.
er bragt i orden.
Skipperstuen skal renoveres og til
passes fremtidig brug. Brandvæse
net bliver af sikkerhedshensyn,

spurgt om, hvor mange der må væ
re i lokalet.
Foreningens forsikringer er faldet
på plads.
Det undersøges om hvor mange der
mange der må bruge spillet på Søn
dre Mole og hvilke betingelser der i
øvrigt bliver stillet for flere brugere
har adgang til spillet.
Forsikringen bliver spurgt om en
sundhedsforsikring til pladsman
den.
Køkkenet i fritidshuset er under
renovering. Der er tale om nyt gulv,
køkkenskabe og komfur plus det
løse til en pris på ca. 20.000 kr.
Punkt 5. Fester:
Der er nu aftalt musik til børnenes
juletræ og de voksnes julefrokost.
Hanne og nissemanden har udtrykt
ønske om et bedre og trådløst anlæg
i restauranten. Der kommer nye reg
ler for trådløse anlæg, det undersø
ges inden der tages en beslutning.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Motorundervisningen før prøverne
var rigtig godt besøgt.
En af påhængsmotorerne gik styk
ker under undervisningen. Motoren
fra Rimfaxe blev tilbudt og brugt
under resten af kurserne. En stor tak
til Rimfaxe.
Praktiske prøver til dueligheds prø
verne er overstået, der var 6 til prø
ve i motorbåd og 14 til prøve i sejl
båd, alle bestod fint og godt.
Beviserne blev uddelt under festligt
lag ved sejlerskolens årlige afslut
ningsfest.
Der er lavet en aftale med censor om
et opstarts møde med instruktører
ne inden skolesejladsen begynder til
foråret.

Punkt 7. Ungdom, joller og kajak
ker:
Der er i år afholdt klubmesterskab i
SSF. Det er ikke blevet afholdt i flere
år og løb af stabelen på rigtig god
maner. Der kan læses mere om det
andet sted i bladet.
Punkt 8. Kapsejlads:
Vi afventer svar fra Folkebådsklubben i forbindelse med Folkebåds
DM i 2011, som skal afholdes i SSF.
Drengene fra SSF sejlet sig til så go
de kvalifikationer at de er udtaget til
både matchrace og Match 28.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Intet.
Punkt 10. Bladet:
Intet.
Punkt 11. Eventuelt:
Intet

Mødet slut kl. 2215
Næste møde mandag den 25. okto
ber
Tonny Pedersen Formand
Poul Christensen Referent
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Med "Kraken GERTY VII"
fra SSF, igennem Europa til Middelhavets kyster, øer og havne.
Af Henning Andersen mdl A552

For at få begyndt på historien om
vores oplevelser, med beretninger

fra Gertys logbog, iagttagelser og
indtryk fra sejladsen, hvor min hu
stru og jeg sejlede igennem Europas
floder til Middelhavet og til Frank
rigs sydlige Middelhavskyst. Derfra
til det spændende Italien, og for der
efter, at følge i Odysseus kølvand,
ind i det antikke Grækenland, og så
her kaste anker i bugten ved Itahka i
Odysseus kongerige.
Vi vil så begynde med at skrive om
vores oplevelser her ca. 10 år efter at
Gerty VII stod på beddingen. Den

blev døbt med en genstridig flciske
Champagne, som efter tre forsøg
måtte åbnes med hånden før Anne
kunne døbe vores nye båd "Gerty
VII af Sundby". Det var på Sundby
sejlforenings bedding og derefter
blev den firet ud i det rolige havne
bassin. Vejret var fint, let vind og sol
fra en skyfri himmel.
Mange mennesker var mødt op til
søsætningen, mange glade tilråb og

hurraer, da hun firedes ud i sit rette
element med signalflag over top, og
et stort nyt Dannebrog agter, hvis
snipper lige nøjagtigt rørte vand
overfladen.
Der blev serveret øl, vin, frugt og
kager og der blev modtaget gaver

og holdt taler af flere af vores ven
ner i SSF, mange pæne ord men og
så de sædvanlige, "er hun tæt", "er
der vand under dørken", "har du
husket bundproppen" osv.
Båden blev beset indvendigt, de to
kahytters aptering som var udført i
fuld teak, glædede manges øjne, og
det blev følt på og berørt, til min
store glæde.
På mit maritime design var der
brugt megen flid og tid (ifølge min
hustru) men hun havde også selv i
ordets bogstaveligste forstand sat sit
fingeraftryk på mange dele i apteringen, pantry, skabe og hylder i
fuld teak. Dørk belægning, monte
ring af messingbeslag, hvor hun gik
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meget alvorligt op i at alt skulle for
sænkes, alle skruekærve skulle, og
uden undtagelser, være nøjagtig
langskibs. Derfor blev en stor del af
båden indvendig, min hustru Anne's svendestykke. Et virkeligt flot
stykke håndværk. Imponerende
udført af en revisor!
Alt andet fra køl til mastetop var
mit, men et svendestykke kunne jeg
for mit vedkommende ikke kalde
det. Det var Gerty nummer syv,
som nu blev søsat, med Sundby
standeren på mastetoppen. De fore
gående seks både der var bygget,
havde vi sejlet Nordeuropas vande
tyndt med igennem mange år, og
havde i dem haft mange spændene
kapsejladser og langture, (læs om
dette i de ældre SSF blade, den sene
ste i September- Mdl. Bladet 2009,
under artiklen Falsterbo)
Nu havde vi så bygget denne båd
som var nummer syv fra vores lille
bådeværft, for at sejle til Sydeuropa
og Middelhavets lande, som havde
tiltrukket os med deres spændende
historie.
Det skulle så være i denne båd, byg
get med erfaringer fra de tidligere

Sundbybåde, Gerty VII som med
Sundby standeren højt 12,5 meter
over vandspejlet, nu skulle få mulig
heden for at spejle sig i Middelha
vets turkisblå vand.
Meget arbejde lå nu bag os, og lidt
endnu foran os, men som i en spæn
dene bog, hvor man efter første
bind, næsten ikke kan vente med
forsættelsen, dragedes vi frem til
afsejlingsdagen.
arbejdede længe hver dag. De sid
ste skruer og forstærkninger til den
skinnende nye, i rustfri, ankerstævnsbøjle blev monteret. Vi satte
rebeliner i, vi skulle strække de nye
sejl, ovs.
Den nye mast som var til at dele på
midten med et samlestykke, for
ikke at rage ud over Gertys for og
agterende i sluserne, skulle i Liibecks inderhavn ligges ned og skil
les, for at vi kunne sejle igennem
Europas floder og kanaler uden pro
blemer.
Vores mast havde en "lillesøster"
der skulle rejses, monteres og bru
ges sammen med en galge agter til
at ligge den delte mast ned på, sur
ret godt fast til stagene, denne kraf
tige, men korte mast på 1,8 m. skulle

r
stuves i for kahytten. Største højde
på Europas vandveje er 2,8 meter,
da de laveste broer er ca.3 meter på
midten i gennemsejlingen fra vand
overfladen og op til underkant af
bro.
Endelig klar til afsejling. (Man hu
sker alt det gode længst der sker på
sådan en dag) og det var bl.a. at et
af vores ældre sejler ægtepar i
Sundby, da de så vi var ved at slip
pe fortøjninger, kom med en flaske
vin og ønskede os god vind på rej
sen imod Middelhavet. - Tak for
det, Juul og lotte, det varmer endnu,
når vi tænker på jer to. I skal vide,
at vi fik også den gode vind, i øn
skede for os.
Naturligvis er man meget spændt
sådan en dag, så al venlig deltagelse
var velkommen. Vi havde ikke lagt
an til nogen fest, ved vores afrejse,
festen havde vi jo annonceret og
leveret da vi søsatte Gerty VII. og
den var god, for første gang i lange
tider, kunne vi ligge værktøjet fra
os, og nyde festen og vores fælles
gode resultat, sammen med glade
venner og bekendte.
Det blev en herlig og uforglemmelig
dag. Hvor det smykke jeg havde
købt til min hustru som dåbsgave,
(det var Anne der overhældte stæv
nen og os andre med Champagne)
det gav jeg hende da vi stod på for
dækket under festen, som et sym
bol på vores fælles vellykkede ind
sats og det store mål der lå forude.
Ankersmykket var et symbol på
Tro, håb og kærlighed.
Som det kan læses er det svært er
komme af sted, der er mange ople
velser og ting vi gerne vil fortælle
om, for at få lidt luft efter de mange
år med Gerty'erne og nu med num
mer syv...
Men Nu-Nu. - ER VI PÅ VEJ
UD AF HAVNEN
Og selv om der kun er ganske let
vind, og læ i havnen for den blide
søndenvind, vil vi da sejle for sejl i
vores nye båd, med vores nye sejl.
Så vi sejler ud af havnen og ud til
Eventyret, som tålmodigt har ventet
på os. Jeg kan nok ikke helt genfor
tælle jer, hvordan vi følte det i vores
brøst, men vi har et håb om, at i kan
gætte det.

Og herfra vil vi begynde med næste
kapitel af vores maritime rejse imod
MIDDELHAVET i GERTY VIL
som er foretaget med ca. to mdr.
Sejlads hver sommer, og i den mel
lemliggende tid, har vi stået på land
mange forskellig steder, på små bå
deværfter på Europas vandveje.
Dette har været et spændene kapitel
for sig selv som står i logbøgerne, og vil komme med i forsættelserne.
Men med dette kapitel, der er for
ordet til vores sejlads imod "Med."
som sejlerne undervejs kaldte Mid
delhavet, og som jeg måske også
fremover vil bruge, vil jeg sige - på
gensyn.
Med venlig hilsen.
Henning Andersen 552.
Email Gerty@pc.dk

OPTAGNING

TIDSBESTILLING
Lm

-RING ELLER SMS

,920231978
når skuden skal på land.

CD Det er Peter selv der kører bilen og kan
derfor give gode råd og professionel
CC vejledning i forbindelse
|med håndtering af din båd]

(2

m mm Ring til Annette

<

og få en tid.

SE OPDATERET KALENDER
På vores hjemmeside

WWW.HELLERS.DK
Kiistrit/> StranilfHtrk 9,
2770 Kastrup,32 503017
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Sundby Sejlforening

Aktiviteter i SSF i 2010

ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Morten Arnfeldt
Lergravsvej 58 st.th, 2300 S.
Peter Krumbak
Milanovej 7,3 th, 2300 S.
Hans Thiesen
Kong Møllevej 46, 4750 Lundby
Thomas Rybak
Sundby Parkvej 14, st.th., 2300 S.
Gert Rosenkrantz Fuglsang,
Nørregade 4, 4300 Hvalsø
Daniel Orth
Slusevej 55, 2300 S.
Vibeke Hinge Kolbel
Slusevej 55, 2300 S.
Kim Lerborg
Skovgårds Alle 135, 3550 Værløse
Søren Urup Skov
Overskousvej 19, 3 tv., 2500 Valby
Peter Ottsen
A.F. Beyersvej 20 A, 3 th, 2720
Ole Klitland,
Bremensgade 17, st. 2300 S.
Erik Hernvig Jørgensen
Gartnergade 5, 5 th., 2200 N.

23.
30.
31.
4.

okt.
okt.
okt
dec.

Standernedhaling i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700
Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930.
Generalforsamling
SSF's Julefrokost.
Børnenes juletræ

PROFESSIONEL
BÅDHÅNDTERING

Bådoptagning med nyt grej
og kran op til 10 tons.
Bestil tid nu: 21660269
Vognmand Poul E. Frandsen
o

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

Arbejdstilsynet har været på besøg i Sundby Sejlforening
Grøn smiley betyder, at en virksomhed lever op til
kravene i loven om arbejdsmiljø.
••••••••••••MMM
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Ungdomsafdelingen
Klubmesterskabet 2010
Weekend i SSF ungdom.
Det er tid til sofaræs og tv. Vi er
trætte, rigtig trætte efter weeken
dens udfoldelser i ungdomsafdelin
gen.
Lørdag kl. 900 blev der budt velkom
men og holdt skippermøde for ung
domsafdelingens klubmesterskab
2010.
Vejret... tja dagen startede med
småregn og let vind fra VNV.
Efter lidt genvordigheder med an
kerspillet på Bollen kunne første
start skydes i gang kl. 958 kun 3 min.
for sent.
Der blev afviklet tre sejladser, hvor
der til hver sejlads startede og slut
tede 2 ynglinge, 1 Feva, 3 zoom'er
og 3 opti'er.
Ynglinge skulle sejle banen igennem
3 gange, jollerne 2. Det stod dog
hurtigt klart for dommerne, at opti'erne for anden og tredje sejlads
skulle nøjes med en enkel gennem
sejling af banen. Feva'en skulle for
at vinde, komme i mål før de øvrige
joller.
Dommerteamet på Bollen bestod af
Kristian, Lena og over-overdommeren Tonny. Claes og Søren
bemandede følgebådene hjalp med
flytning og indfangning af banens
mærker samt gode råd til deltagen
de nybegyndere. Leif tog sig af
landdelen, bl.a. udsendelse og mod
tagelse af sejlerne.
Feltet i år bestod af mange nye sejle
re og endnu flere, hvor dagens
stævne var første møde med en
"rigtig" kapsejlads. Ingen havde
derfor tid til at ærgre sig over vejret,
som i løbet af formiddagen blev tørt
og en overgang med næsten sol.
Der blev kæmpet bravt fra alle del
tagere. Spørgsmålene fra de "nye"
kapsejlere føg hen over vandet.
Hvor er startlinjen? Hvorfor er der
to mærker? Hvorfor er der kun flag
på et mærke? Hvorfor skifter de
flagende ud på dommerbåden.
Hvornår er der frokost? Skal jeg i
mål nu? Osv.

Desuden havde Claes og Søren fast
rutefart mellem primært jollerne
under krydsbenene hvor sejlerne
råbte "Jeg kan altså ikke hive sejlet
længere ind" eller "banen er meget
længere når vi sejler den vej"m.f.
Formiddagen var præget af store
anstrengelse fra de unges side og
megen morskab og latter blandt de
voksne.
Efter frokost var det så forældrenes
tur til at prøve kræfter med joller,
ynglinge, kapsejlads, krydsben og
vendinger.
De unge var nu dommere (Tonny
stadig over-overdommer).
Der blev afholdt to forældresejladser i svag vind. Morskaben blev ikke
mindre, og der blev grint godt og
grundigt af forældrenes sejlerfær
digheder eller mangel på samme.
Her var det i flere tilfælde de unge,
som var de erfarne. De forældre,
som ikke deltog i sejladsen stod for
klargøring af te, kaffe og aftensma
den.
Efter afrigning, oprydning, hygge,
præmieoverrækkelse og spisning
med mere endnu mere hygge afslut
tedes en rigtig fin dag i SSF ung
dom.
Tak til alle som deltog og gjorde
denne dag til en af de helt specielle i
SSF.
Resultatet af årets klubmesterskab.
Optimist:
Klubmester: Phillip (1, 2, 2)
2 plads
Karl (2,1, 3)
3 plads
Hans (3, 3,1)
Zoom 8:
Klubmester: Markus (1,1, 2)
2 plads
Patrik (2, 3,1)
3 plads
Gustav (3, 2, 3)
Feva:
Klubmestre:
Mathias og Simon (1, 2,1)
Yngling:
Klubmestre: Den-24;
Johan og Kåre (1,1,1)
2 Plads: Den-126:
Signe, Martin og Maiken (2, 2, 2)
Resultatet af årets forældresejlads:

Optimist:
1 plads: Marie-Louise (Phillips mor)
2 plads: Onkel til Hans
Zoom:
Kristian (træner)
Øvrige:
Henrik (Gustavs far) og
Timothy (Phillips far)
Feva: Tim (Mathias Far) og Mathias
Yngling: Jette (Patriks mor) og Lena
(ungdomsleder/træner/mor til
Maiken og Kåre)
2 plads: Bill (Markus far) og Leif
(hjælper/ træner).

En stor tak til Heller's og Neil Pryde
Sails for sponsering af præmier til
klubmesterskabet.

Søndagen stod i afrigning og opryd
ningens tegn. Lørdagen må dog ha
ve været mere anstrengende end
først antaget, idet dagens hold var
en lille og noget træt skare af unge
og forældre. Trods manglen af hæn
der blev grejrummet totalt gennem
gået, den 160 blev rigget af og gjort
klar til vinterens forventede renove
ring, zoom'er og Feva'er blev tjek
ket samt fire opti'er sat under tag
for tørring inden vinterens planlagte
reparationer. De fremmødte unge
fik skrevet lidt om klubmesterskabet
- de blev kun presset ganske lidt deres guldkorn kan læses i dette
blad. Vi, der mødte op, nåede rigtig
meget - en stor tak til os, som brug
te søndagen på en god sag. Der vil
blive indkaldt til en ny afrigningsdag, hvor vi håber på større frem
møde, så vi kan blive færdige og få
overblik over, hvilke fejl og mangler
vi skal have udbedret inden næste
sejlersæson.
Alt i alt en hård men god weekend
samt afslutning på sejlsæsonen. Tak
for nu og vi ses til vintersæsonens
oplevelser og udfordringer.
Lena Skov Andersen, ungdomsleder.
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Jubilæum
Medlem af Sundby Sejlforening i

Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Gæstepladser

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.

Indmeldelsesgebyr (indskud)

I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8m
kr. 120,Medlemmer uden plads 1 / 2 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

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

Aktive

.1.000 kr.

Passive

.... 125 kr.

Juniorer

.... 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

..1000 kr.

Passive

....500 kr.

Juniorer

....400 kr.

Mini juniorer

.... 172 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
53 63 32 00
E-mail...flemming@vonwowern com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Pladsleje pr. m 2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )
Helårsplads

....230 kr.

Vinterplads, 1/11 -30/4

...,115kr.

Låneplads, 1/5 - 31/10

...,115kr.

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Skurleje helårligt
Enkeltskur

Havneudvalg:
Lars Fure
29 88 84 12
E-mail
Ifure@lfure.ccm

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail....marc_wain@hotmail.com

300 kr.

....360 kr.

Dobbeltskur

....720 kr.

Jolleskur, selvejet

....270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaardei.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny plads (Pælepenge)

..1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

....200 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

....500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

....500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Søren Rasmussen
28 180 180
— Ring gerne om dagen —
E-mail
ras@nettoskode.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Haver m.v. efter aftale.

Forsidebilledet:

75 ÅR.
Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
E-mail...f.meiniche@webspeecl.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Kasserer:
Britta Scharff
E-mail:
Webmaster:
Martin Bregnhøj
E-mail
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32 97 62 53
40 33 23 48

3258 7336 mobil 2181 £094
britt@teamscharf.dk

martin@bongobeat.dk

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail
Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk
Sundby Sejlforening
Lavpristrykkeriet
1.200

Ivan Thomsen har været medlem i
75 år, altså indmeldt i 1935, kun 12
år efter foreningens start og har
ligen siden indmeldelsen været et
aktiv medlem og deltaget i mange
kapsejladser og andre aktiviteter i
SSF gennem årene.
Ivan Thomsen blev på generalfoi
samlingen udnævnt til æres
lem i Sundby Sejlforening.
75 år aktive år i SSF er en bi
som ikke mange kan pr;
pc

Tak for tilliden

Sikke en generalforsamling, nu har
jeg, gennem mange år hørt om gene
ralforsamlinger, der strakte sig over
flere dage, det må have været et hel
vede at komme igennem.
Denne gang varede den kun 7Vi
time, hvilket er det længste jeg i mi
ne 10 år i bestyrelsen har oplevet.
Tak for det store fremmøde, det vi
ser jo, at der er interesse for forenin
gen, for det var vel det, der var årsa
gen til fremmødet.
Naturligvis var det foreningen, der
var årsagen, men jeg ved også godt,
at det var en stor stigning at sluge,
men et stort flertal viste, at det er
foreningens vel der tæller, og det
takker jeg for, det viser blot at med
lemmerne tænker klart, samt har
tilliden til at bestyrelsen arbejder
netop for dette.
Nu sidder jeg så tilbage, har fået ro
til at begynde at drømme igen, samt
have visioner på SSFs vegne, og ro
lig nu, det drejer sig ikke om, at læg
ge nye broer ud.
Det drejer sig om at få vores havn i
god stand, det drejer sig om at få
gang i foreningens medlemmer, få
alle engageret i et eller andet projekt
i foreningen, hvad som helst.
Foreløbelig mener jeg dog, at et af
de projekter vi skal have gang i, er
kapsejlads, vi skal have flere Sund
by både ud og hygge sig til kapsej
lads, på den ene eller anden måde.
Hvordan vi skal bære os ad—ja, det
er op til jer selv, er der nogen der
har ideer, eller lyst til at arbejde
med det, så kom endelig og sig til.
Kapsejlads er en vigtig ting, i for
eningens måde at være på, det ska

ber et stort socialt liv, det skaber
aktiviteter, det skaber venskaber og
det ser jeg som en stor styrke i en
klub.
Tidligere i SSF havde vi vores egen
ugentlige kapsejlads, samt en del
store stævner om året, i dag har vi
intet, der er enkelte både der delta
ger i fælles kapsejlads, en gang om
ugen i Kastrup, og vore gode gamle
dommere er ude og lægge baner til
dette.
I år havde vi et stævne, hvor det
sociale var i højsædet, og det var
meget vellykket, det skabte liv på
havnen, bekendtskaber og ikke
mindst omtale, mange SSF medlem
mer nød dette meget.
Næste år har vi så et stævne, med en
af de helt store klasser i Danmark,
nemlig folkebåden, her vil vi opleve,
at det sociale er ligeså vigtigt for
klassen, som kapsejladsen er, tag
ikke fejl, i denne klasser kæmper de
til sidste dråbe, jeg har selv deltage
med stort behag og succes gennem
en årrække.
Jeg glæder mig til at stævnet skal
afholdes af SSF, det ved jeg, der er
mange andre der også gør, specielt
sejlerne, de var her for 10 år siden,
hvor foreningen afholdt et fantastisk
DM. Denne gang skal vi gøre det
endnu bedre, det ved jeg vi kan, og
indenfor kort tid, kommer der op
slag om, at melde jer under fanerne,
vi skal nemlig bruge meget hjælp af
klubbens medlemmer, men det er
også en unik mulighed, for at få ind
sigt i hvordan man får tingene til at
hænge sammen i et sådant stævne,
der er stor læring at hente.

På falderebet i dette kapsejladsår,
ja så lykkedes det for vore 2 match
racesejlere som også er medlem i
KDY, at vinde årets klubmester
skab for matchrace i KDY i denne
weekend, den 6 november, der er
naturligvis tale om Kristian Schaldemose og skipper Marc Wain Pe
dersen, tillykke til dem med den
flotte afslutning på året.
Jeg blev spurgt under et interview
forleden dag, hvad er dit største
ønske for SSF?
Det har jeg overhovedet ingen pro
blemer med at svare på.
Det er, at vi kan bevare vores havn,
at vores 100 års jubilæum bliver af
holdt her, at foreningen bliver ved
med at udvikle sig og at de folk der
i fremtiden skal stå ved roret, har
drømme, ønsker og visioner for
klubben.
Det var nemlig visionære folk, der
skabte denne forening, med store
drømme og ideer, de havde ingen
interesse i at være stillestående og
hænge fast i at bevare tingene som
de er, deres ønske var at udvikle,
det der var, til noget bedre, og det er
den type mennesker der skal gå for
an fremover.
Vi skal ikke bruge mennesker der
er brændt fast, men dem der bræn
der for at udvikle klubben og dens
aktiviteter og medlemmer.
Tonny

Medlem 550 Polo. Følgende artikel har jeg sakset fra Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2002
Søren Thirslund er forfatter til bla.a.
I Fra oldtiden til 1530
II 1530 -1850
III 1850 -1988
Vikingetidens navigation og Amerikas opdagelse Søhistorisk billedbog
Styrismand, rorgænger, autopilot, joystick.
Praktisk navigation gennem tiderne
Forfatterens bøger kan købes gennem museets salgsartikler.

Søren Thirslund: Styrismand, rorgænger, autopilot, joystick
Praktisk navigation gennem tiderne
Et sejlskib blev gennem tiderne Jagt på kurs efter et kompas, enten magnetisk eller et solkompas. Skibene blev derefter stryret efter vindfløjen.
Med mellemrum kontrollerede sryrmanden, om skiber lå på kurs, og han kunne eventuelt rette op.
(S. Thirslund: Vikingetidens Navigationsmetoder)
Solkompasset er en genial opfindelse. Solskyggens vandring gennem dagens timer forandres året igennem, men er i praksis tåleligt
stabil indenfor en uges tid. Man fremstiller solkompasset før afrejsen, og skulle sejltiden blive for lang, vil fejlen på solkompasset om
morgenen blive opvejet af den modsat rettede fejl om eftermiddagen. (Søren Thirslund: Vikingetidens Navigationsmetoder)
Styreåren blev tidligt anbragt i højre side afskibet, som derfor kom til at hedde styrbord side. Med denne anbringelse kom rorpinden
til at stå vin- kelret på skibets diametralplan. (Ole Crumlin-Pedersen: Vikingage Slups and Shipbuilding)

Fra midten af det 20. århundrede vandt den auto
matiske rorkontrol mere og mere frem. Med dette
instrument kunne man spare en mand til andet ar
bejde, og efterhånden som udviklingen af instru
mentet skred frem, blev denne styreform så fuld
endt, at der skulle en meget rutineret rorgænger til
at styre lige så godt som instrumentet.
Ved årtusindskiftet var selvstyreren eller autopilo
ten, som den også kaldes, blevet så perfekt og øko
nomisk overkommelig, at selv mindre fartøjer og
lystfartøjer investerede i den. Kunsten at styre et
skib er næsten glemt, og historien om, hvordan sty
ring gennem tiderne er foregået, bliver mere og me
re vanskelig at forstå.
Når nutidens passagerer i fint vejr står agter i det
store passagerskib, ser de kølvandet som en næsten
ret linie. Nogle undrer sig måske over, at et skib kan
styres så nøjagtigt - særligt ældre passagerer, der
husker, at man tidligere i hvert fald kunne fornem
me, at der blev »arbejdet« for at holde skibet på
kurs. Der var en mand til rors.
Intet kølvand er imidlertid en helt ret linie. Selvom
det ser sådan ud, kan intet skib konstant ligge på sin
kurs. Også det mest moderne skib med den fineste
autopilot vil hele tiden pendle frem og tilbage over
den ønskede kurs. Sådan har det altid været, men
medens det var en mand, der styrede, kunne ud
svingene ofte være meget store. Det betød ikke altid,
at rorgængeren var dårlig til at styre, men han skul
le med håndkraft indstille roret i den ønskede stil
ling, og det kunne kræve mange kræfter - særligt,
når vejret var dårligt, og voldsom sø fik skibet til at
slingre og gire.
Den moderne, avancerede autopilot er for det meste
kontrolleret af et gyrokompas, og dette har den for

4

del frem for magnetkompasset, at dets »medslæb«
er meget ringe. Endvidere bliver autopilotens ro
rordre øjeblikkeligt udført af den moderne styrema
skine, og det giver en optimalt god styring. Nogle af
de tidlige autopiloter var indrettet til at virke på det
magnetiske kompas, men de var også påvirkede af
dettes medslæb. Styringen var tåleligt god, men ik
ke optimal.

$

Et sejlskib blev gennem tiderne lagt på kurs efter et kompas, enten
magnetisk eller et solkompas. Skibene blev derefter stryret efter vind
fløjen. Med mellemrum kontrollerede sryrmanden, om skiber lå på
kurs, og han kunne eventuelt rette op.
(S. Thirslund: Vikingetidens Navigationsmetoder)

Det er en almindelig opfattelse hos »ikke søfolk«, at

man styrer skibet efter kompasset, og det er da til
dels rigtigt, men grundet det nævnte medslæb, må
rorgængeren så ofte som muligt finde noget forude,
der kan vise ham, hvilken vej og hvor hurtigt skibet
drejer. Har han f.eks. land forude, vil han i godt vejr
og ved dagslys kunne holde en meget støt kurs. Er
der derimod kun himmel og hav, må han ofte søge
en sky, et andet skib eller lignende for at kunne kon
statere, om han ligger nogenlunde støt på den opgiv
ne kurs.
Går vi ca. 300 år tilbage i tiden, så finder vi, at de
magnetiske kompasser var endda meget ustabile,
men den gang så rorgængeren i nogle skibe slet ikke
kompasset. Det var kun styrmanden, der på kom
passet observerede, når skibet lå på kurs, og rorgæn
geren fik fra ham ordre om at holde kursen efter
vindfløjen. Med mellemrum kontrollerede styrman
den, om skibet lå på kurs, og eventuelt rettede han
op. Ikke mærkeligt finder man vindfløjen meget
stærkt fremhævet på ældre billeder af skibe. Den
blev altså både benyttet til at styre efter og til at stille
sejlene efter til optimal fart.
I nogle af de tidlige, meget store skibe stod rorgæn
geren nede i skibet, og han lagde roret efter ordrer
fra styrmanden, som stod oppe på dækket, hvor han
kunne observere både kompasset, vindfløjen og ki
mingen og derved konstatere, om skibet girede me
get eller lidt.
Det kan forekomme nutidens navigatører utroligt, at
man med så ustabile kurser kunne nå frem til sit
mål, men gennemsnits- kursen har været tåleligt tæt
til det ønskede. Det er da også helt sikkert, at mange
skibe er forlist grundet unøjagtig styring, dog ikke
alene det, men også grundet den meget grove kom
pasinddeling i 32 kompasstreger a 11,25°. Det var
først efter omkring år 1700, man begyndte at inddele
kompasset i både halve og kvarte kompasstreger
samt i grader.
Som det fremgår, var det altså den gang ikke en
mand, men to, der sørgede for, at skibet blev holdt
på kursen, men ansvaret lå hos styrmanden, der jo
også var den, der efter vagtens slutning skulle benyt
te kursen og den udsejlede distance til at udregne
skibets bestik.
Går vi længere tilbage i tiden har det været en gåde,
hvordan vore forfædre kunne sætte og holde en kurs
over Nordatlanten. Vi ved fra sagaerne, at Nordbo
erne fra ca. 900 til 1300 havde fast forbindelse mel
lem Skandinavien og Grønland, ja helt over til Nord
amerika. Det magnetiske kompas blev først benyttet
i Norden fra omkring år 1400, og det var den gang
sikkert et noget unøjagtigt instrument.
Det forekommer utænkeligt, at man har kunnet sejle
de 1600 sømil fra Skandinavien til Grønland uden
nogen form for retningsgiver, og det skulle da også
vise sig at blive en sensation, da man endelig fandt
arkæologiske vidnesbyrd om, at vikingetidens navi
gatører havde kunnet benytte solskyggens vandring

gennem dagens timer som retningsgiver.
1 1948 fandt den danske magister C. L Vebæk under
udgravning af en nordbo ruin i Uunartoq i Sydgrøn
land en halvmånefor- met træskive. Han kunne ikke
umiddelbart fastslå, hvad den havde været brugt til.
I 1952 tolkede den danske navigationsforsker, kap
tajn Carl V. Sølver, træskiven som halvdelen af en
pejlskive. Hans samtidige navigatører accepterede
stort set alle hans teori, men mange arkæologer og
ikke-navigatører afslog den som tåbelig.
Heldigvis beskrev Sølver også sin teori i sin bog
Vestervejen, og i 1978 tolkede den svenske astronom,
Dr. Curt Roslund fundet som halvdelen af et sol
kompas. Det var en genial ide, da enhver kan frem
stille og betjene et sådant. Nu har mindst 5000 inter
nationale navigatører anerkendt magister Vebæks
fund, som det hidtil bedste svar på, hvordan vore
for fædre kunne sætte og holde deres kurs over
Nordatlanten.

Solkompasset er en genial opfindelse. Solskyggens vandring
gennem dagens timer forandres året igennem, men er i
praksis tåleligt stabil indenfor en uges tid. Man fremstiller
solkompasset før afrejsen, og skulle sejltiden blive for lang,
vil fejlen på solkompasset om morgenen blive opvejet af den
modsat rettede fejl om eftermiddagen. (Søren Thirslund:
Vikingetidens Navigationsmetoder)

Med solkompasset ser vi problemet løst på en måde,
der passer med sagaens ord. Der finder vi, at når
solen var fremme kunne man »deila ættir« = bestem
me retninger, men når det var tåge, regnede eller
sneede, blev man »hafvilla« = man mistede oriente
ringen. Med solkompasset kunne man lægge skibet
på kurs, og man holdt så kursen ved at iagttage
vindfløjens retning. Med mellemrum kontrollerede
man, om skibet lå på kurs og eventuelt rettede man
op. Var solen ikke fremme kunne man for nogen tid
styre efter vindens eller søens retning, ellers måtte
man ligge stille og vente til man atter kunne »deila
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ættir« og fortsætte rejsen.
Går vi endnu længere tilbage i tiden, fremgår det, at
vindretningen simpelthen var bestemmende for en
rejse. I Piræus findes Vindenes Tårn, hvor man har
kunnet diskutere mulighederne for en rejse. Skibene
var ikke velegnede til at krydse, så de tidlige søfare
re i Middelhavet valgte at følge den fremherskende
vind. En lignende navigationsform blev senere også
benyttet af de store sejlskibe. Selv en ret stor omvej
kunne forkorte rejsetiden, så længe skibet bare gjor
de fart. Styring af de store sejlskibe var også afhæn
gig af sejlstillingen. Blev et pludseligt, hårdt drej
nødvendigt, kunne dette ikke udføres ved drejning
af roret alene. Man måtte tage sejlenes stilling til
hjælp.
Det tidligste styrermiddel var vel åren, som anbragt
over agterstævnen kunne virke som ror. Vore for
fædre vikingerne anbragte styre åren i højre side af
deres skib. Den blev surret til et træbeslag på lårin
gen, og rorpinden kom derved til at stå vinkelret på
sejlretningen. Rorets anbringelse i højre side har gi
vet denne side navnet styrbord. Skibets anden side
kom til at hedde bagbord. Der står i de danske ord
bøger at, med roret i styrbord side havde man
»bagen« mod den anden side, der derfor kom til at
hedde bagbord, men det er fejlagtigt.

Styreåren blev tidligt anbragt i højre side af skibet, som
derfor kom til at hedde styrbord side. Med denne anbringel
se kom rorpinden til at stå vin- kelret på skibets diametral
plan.
(Ole Crumlin-Pedersen: Vikingage Ships and Shipbuilding)

En ældre islænding har givet en bedre forklaring.
Han oplyser at, på oldnordisk hed en flod- eller elv
side en bakki. Når man skulle fortøje skibet valgte
man fortrinsvis at lægge til med den side, hvor roret
ikke sad, og den kom da til at hedde bakkibord senere bagbord. Det er interessant, at i det engelske
sprog har man bibeholdt dette udtryk. Man kalder
bagbord for port side, altså havnesiden. Det oplyses
i engelske leksika, at bagbord tidligere hed larboard,
altså den side, man laster og losser, men da larboard
under ordregivning kunne forveksles med star
board, blev navnet ændret til port side.
Efter at man begyndte at anbringe roret på agter
stævnen, har dets stilling tidligst været kontrolleret
af en rorpind, som altså i midterstilling viste på
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langs af skibet. Da skibene og dermed også rorarea
let blev større, måtte der udvikles kraftoverførsel til
rorpinden, og det har været gjort på mange måder.
En tidlig styremetode var at benytte en såkaldt kolterstok. Rorpinden var ført ind på et lavt dæk. På
næste dæk var en lodret, drejelig stok anbragt, så
den kunne svinge til begge sider. Den nederste ende
var fæstet til rorpinden, den øverste blev indstillet
efter ordrer fra styrmanden. På denne måde blev
roret stillet styrbord, når koterstokken gik mod
styrbord, og bagbord, når den gik mod bagbord.
Det kunne være nødvendigt med ekstra kraft på
kolterstokken, men så kunne man sætte taljer på
enden af stokken.

ftc/rer-1 r*A:
Ror mt
ki

,

Smt af KriUorstnkkens Anvendelse

Næste trin i udviklingen af styre grej et var, da
man satte taljer direkte på rorpinden, og her har
man tidligt fundet ud af, at trækket på rorpinden
var lettest, når man anbragte en vinde med nogle
tørner af taljen på. Man kunne så anbringe et rat på
vindens aksel. Denne ratstyring, har holdt sig til
vor tid.
At styre med håndrat kunne være en meget kræ
vende opgave, særligt i dårligt vejr, hvor der skulle
mange kræfter til at dreje roret i en ønsket retning.
Den rutinerede rorgænger lod til dels søens pres på
roret hjælpe med at dreje rattet i den ønskede ret
ning, men det kunne være yderst farligt at lade rat
tet snurre, da det kunne blive svært at få kontrol
over det igen. Ofte måtte rorgængeren i dårligt vejr
have en sejsing over skulderen, så han ikke risike
rede at blive kastet over ratakselen. Det var da også
ofte nødvendigt at have to mand til rors, ja i meget

store skibe var der endda to rat, så fire mand kun
ne betjene dem.
Det var en stor lettelse, da man i dampskibene ind
førte en styremaskine, som trak rorpinden. På bro
en anbragte man et mindre rat, der fungerede på
samme måde som det store, men hvis drejninger
let blev overført til en styremaskine, som drejede
roret. Overførslen kunne være ved stålstænger el
ler kæder, men senere overførte man rorordren ved
hydraulisk tryk.
Da man indførte elektriske styremaskiner blev ro
rordren let overført ved kontakter. Et ganske lille
rat drejedes let, og de kontakter, det passerede i sin
bevægelse, svarede til en tilsvarende stilling af ro
ret. Der var en gang forslag om, at man skulle er
statte rattet med et simpelt kontakthåndtag, som
skulle stilles efter en rorviser, men sømanden ønske
de ikke at få sit rat erstattet af et håndtag.
Nu kan skibet styres med en såkaldt »joystick«, som
navigatøren kan have med sig overalt på broen.
Det kan i dag virke temmelig ulogisk, at man tidlige
re beordrede rorets stilling i forhold til rorpinden.
Ordren styrbord betød altså, at rorpinden skulle stil
les mod styrbord, men så drejer skibet jo mod bag
bord. Men sådan var det indtil 31. december 1932.
Fra 1. januar 1933 kom endelig den direkte rorkom
mando, hvor f.eks. ordren styrbord betyder, at rat
tets øverste knager skal drejes mod styrbord, roret
skal drejes til styrbord, og skibet skal dreje mod styr
bord. Der var modstand mod denne nye ordning,
særligt fra engelsk side, men den er nu internationalt
gældende.
Det har for mange danske søfolk været overrasken
de, når man fik lods i amerikanske farvande, at lod
sen anvendte samme ordvalg, som hvis man kørte
på en landevej, right for styrbord, left for bagbord.
Årsagen er, at amerikanske lodser ikke har sejlet til
søs, før de blev lodser. De er uddannet som aspiran
ter om bord i lods- fartøjet. Senere går de med lod
sen om bord i skibene og lærer lodseriets forskellige
etaper at kende, hvorefter de skal bestå en prøve,
før de selv må lodse.
Med nutidens nøjagtige og driftsikre autopiloter er
der opstået det problem, at meget få sømænd bliver
rutinerede rorgængere. Det betyder jo ikke noget
medens skibet er i rum sø, men når der tages lods
for at sejle ind i en havn eller op ad en flod, skal der
jo helst en mand til rors. Når lodsen nu opdager, at
manden ved roret ikke er særlig god til styring, er
det ikke ualmindeligt, at han giver sine rorordrer
som i gamle dage f. eks. styrbord 10 svarende til en
rorvinkel på 10°, derefter midtskibs, så bagbord 5,
og lidt senere midtskibs, når skibet ligger støt på
den ønskede kurs. Med andre ord, det er lodsen, der
styrer skibet.
Fra omkring år 1970 er der udviklet en helautoma
tisk styreform, hvor man før afsejling kan indkode
den rute, der ønskes. Ved hjælp af gyrokompas, au

topilot, og stedbestemmelse ved satellitinstrument
vil skibet automatisk dreje ved de ønskede såkaldte
waypoints og blive holdt på kursen ganske nøjag
tigt. Ved sammenkobling med skibets radar vil ski
bet endda også gå af vejen for et andet skib, som det
efter søvejsreglerne skal vige for. Navigatøren har
nu kun at kontrollere, om instrumenterne virker og
hvis nødvendigt gribe ind i god tid.
En helt utraditionel styremetode fremkom, da de
moderne færger blev udstyret med nogle dyser i
bunden. De kan indstilles til ethvert drej eller en
hver kurs, skibet ønsker at følge. Disse moderne far
tøjer er i reglen også elektronisk styret som forklaret
ovenfor.
Da luftfarten begyndte at tage form tidligt i 20. Arhundrede, navigerede luftfartøjets navigatør stort
set som søens. Der skete imidlertid under sidste ver
denskrig 1939-45 en voldsom udvikling i luftfartø
jets navigationsform, og efter krigen blev billedet
vendt, så søens navigatører nu stort set navigerer på
samme måde som luftens. Med den elektroniske
udvikling er det nu teoretisk muligt at navigere et
skib sikkert med et instrument, hvor gyrokompas,
selvstyrer, radar, og GPS-satellitapparat m.m. er
sammenkoblet. Navigatøren på broen kontrollerer
blot at instrumenterne fungerer og holder sig klar til
at gribe ind, hvis nødvendigt.

RING TIL FAGMANDEN«^
er Peter selv der kører bilen og kan derfor give gode råd og professionel
O Det
vejledning i forbindelse med håndtering af din båd.

CL

^ SE OPDATERET KALENDER
På vores hjemmeside

WWW.HELLERS.DK
TIDSBESTILLING
- RING ELLER SMS

Hellers

20231978

Kastrup Strandpark9, 2770Kastrup,325030 17
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En epoke slutter
På generalforsamlingen blev det besluttet at Sundby Sejlforening ophører med
udgivelsen af bladet og at hjemmesiden i stedet overtager bladets funktion.
Bladet bliver dog udgivet året ud, det vil sige at decembernummeret (næste blad)
er det sidste blad, der udkommer på papir, som vi kender det.
Af hensyn til medlemmer, der ikke har adgang til nettet, bliver der udgivet et nyhedsbred på papir i samme takt som nyheder kommer på hjemmesiden. De bli
ver ophængt på opslagstavlen i mellemgangen som vægavis og et antal ligger til
afhentning samme sted.
Nyheder og andet relevant stof vil fortsat kunne sendes til redaktøren, som på
sædvanlig vis, vil redigere det og sørge for at det kommer på hjemmesiden og sat
op på vægavisen.
pc

TJuletræ for børn
x Søndag den 12 december kl. 14.00
*
*
4

*

*
^
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Børnebilletter til julebolle, juice, is og godtepose
kan hentes gratis i restauranten senest
torsdag den 9 december (kun 1 billet pr. barn)
Voksne: entre 30 kr. betales ved indgangen.
Ved køb af spisebillet
(senest torsdag den 9 december)
serverer Gert flæskesteg med
tilbehør ca. kl. 17.00
Voksne 75 kr.
Børn under 12 år 50 kr.
A' la carte køkkenet er lukket.
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Døren med elektronisk
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perstue til mellemgang:
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Den ene ven til den anden:
- Slog du op med din kære
ste, bare fordi at hun fik bril
ler?
- Nej, hun slog op med mig.
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GLAD DIG TIL ÅRETS BEDSTE

JULEKALENDER
GODE TILBUD HVER DAG I DECEMBER

- "Undskyld, vil De passe på
min paraply, mens jeg lige
går en tur i butikken der?"
- "Tror De, jeg er garderobe
mand? Jeg er advokat!"
- "Det vidste jeg ikke, men jeg
tror nu alligevel, jeg kan stole
på Dem."

FØLG MED PÅ

WWW.HELLERS.DK
WMrw.Hellers.dk

I New York bliver en mand
kørt over hvert femte minut.
Stakkels fyr.

Åbningstider
i butikken
Mandag- Fredag
Lørdag

-m- f /'" *§ ~t

Hmlers

-——^www.Hellers.dk

10.00-18.00
10.00-15.00

I V holder lukket23.december- 3.januar.
Kastrup Strandpark 9, 2770Kastrup,32503017
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Dansk Forening for Ældre Lysfartøjers sommertræf i
Sundby Sejlforening i begyndelsen af juli 2010 var be
gunstiget af vel nok det bedste sommervejr, vi har haft
i flere år. Jeg skriver en serie små historier om træffets
højdepunkter.
af Svend Erik Sokkelund

Sørøverslaget i søndre bassin
Jeg synes ikke, vi kan ha' et træf for gamle træbåde i
Sundby uden at invitere søspejderne og deres ålborg
joller med, de små sprydstagsriggede joller, Age Utzon,
Jørn Utzons far, tegnede til søspejderne i Ålborg i 1929.
Søspejderne har jo været vores naboer i mange år.
Age Utzon var en meget omhyggelig mand, og de små
klinkbyggede joller er meget gennemtænkte, bl.a.:
"Ringdækket er således indrettet at rorgængeren ved
krængning bliver våd først og således bliver averteret
først af de ombordværende."
Jeg kontakter Linda Strodl, leder af søspejdertroppen
'Fribytterne', som straks er med på ideen. Det er både
bygger Jørgen Jensen fra New Boatbuilder i
Nordhavgn oså, og han indvilger begejstret i at stå for
arrangementet.
Sammen med Catja fra DFÆL laver Jørgen en skattejagt
til søs. To ålborgjoller med udklædte sørøverbørn star
ter samtidigt for sejl fra søspejdernes bro, svært bevæb
net med spande, vandpistoler og vandkanoner. Kappe
striden går om en skat i en stor, vandtæt rød beholder,
der ligger midt ude i søndre bassin.
Spandfulde af vand og solide stråler fra de mange pla
sticskydevåben gør luften tyk af vand, medens de ivri
ge sørøvere prøver at fange den lette luft og komme
hen til skatten, der efter meget pjaskeri bliver erobret af
Jørgens hold. Men skydningen fortsætter. På billedet
kan I se Flans Guldager klar til at dukke sig i sin motor
sejler ved slæbestedet, hvor de grinende og meget våde
sørøvere til slut går i land med den eftertragtede skat.
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God musik alle vegne, og tak
for det!
af Svend Erik Sokkelund
Noget, der bidrager til den gode stemning i havnen
under træffet, udover selvfølgelig de 65 smukke
gamle træbåde, er den håndlavede musik.
SSF behøver ikke bruge formuer på smarte, støjende
bands; vi kan gøre det bedre selv og skabe en herlig
stemning.
Jørgen Langhår sidder ved grillen i regnen med sin
guitar og synger gamle popklassikere. Folk kryber
sammen under paraplyerne rundt om og vores fine
telt står tomt.
Søulken Henning sidder der næste aften, med strå
hat, harmonika og sømandsviser.
En eftermiddag er der gang i harmonika og violin
på hjørnet ved masteskuret. Det er Stig og Eva i en
lille intim & stemningsfuld duo.
Tue West er hyret af Catja til at spille i teltet fredag
aften, men vejret er for godt til at sidde inde, så
teltvæggen bliver rullet op og vi kan blive siddende
ude under træerne rundt om grillen. Jørgen & band
spiller samtidig på klubhusets terrasse, men lyden
er fin og går godt i spænd med stemningen på plæ
nen.
Til gallamiddagen lørdag aften, hvor den meget
stilfulde servering i øvrigt blev varetaget på fornem
& munter vis af bl.a. formanden, næstformanden og
Lars Schaldemose, gav Jørgen den hele sin vilde
elektriske soloarm og det gyngede bare derudaf.
Senere var der Eva og Stig m.fl. samt blandet stem
ningsfuldt fællessang efter De Fæles nyudkomne
sangbog på klubhusets trappe i den lune sommer
nat... "Min sjæl, hvad vil du mer?"
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 25. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde i SSF
Afbud fra Marc og Leif
Punkt 1. Protokol:
Forslagene til generalforsamlingen
gennemgået.
Regnskab og budget gennemgået
sammen med kassereren.
Klubhuset lukkes i januar.
Punkt 2. Beretning:
DS holder klubkonference med Le
na og Tony som deltagere fra SSF
Punkt 3. Havn og Plads:
Der er rokeret lidt rundt på pladsen
og der er nu plads til nogle ekstra
vinteroplæggere.
Buske og anden i vegetation foran
klubhuset er fjernet for at gøre plads
til reparation og vedligeholdelse.
Der er kommet ansøgere til de ledi
ge haver på søndre mole, der er nu
ikke flere ledige..
Punkt 4. Klubhus:
Nye skabe er opstillet i Skipperstu
en til brug for undervisningsmateri
el og andet. Skabene er købt til en
meget fornuftig pris.
Tyverialarmen i huset er omstillet til
medlemmer af bestyrelsen der bor
tæt på.
Sundhedsforsikringen til pladsman
den koster 3000 kr. årlig.
Varmepumper er indkøbt og opstil
les i Fritidshuset for at holde huset
fri for fugt i vinterperioden.
Punkt 5. Fester:
Ca. 130 medlemmer og gæster var
med til afriggergildet og festen for
løb fint med musik af Jørgen
Langhår og co.
Julefrokosten til december og Stan
derhejsningen til næste år er under
forberedelse.
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Børnenes juletræ er søndag den 12.
december i år.
til næste år den 18. juli vil der igen
blive spillet jazz i restauranten un
der de sædvanlige betingelser.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Sæsonen er slut og bådene er på vej
op.
Der tages kontakt til DS med hen
blik på at få certificeret sejlerskolen.
Der er tændt for varmen i sejlerskurene så de kan holdes frostfrie , der
lukkes for vandet senere.
Brugere af skurene skal være op
mærksomme på ikke at sætte noget
op af el-panelerne, eller overdække
dem (brandfare).
Punkt 7. Ungdom, joller og kajak
ker:
Vintertræning foregår både som
teori og fysisk træning.
Der er mulighed for vintersejlads
indtil december.
SSF ønsker fortsat at være
"ungdomsvenlig sejlklub" og de
nødvendige tiltag bliver gjort.
Der arbejdes på at lave en weekend
tur den tredie uge i januar.
1 yngling skal repareres og 4 opti
mister er i meget miserabel tilstand.
I samråd med forældre forsøges at
oprette et sponsorudvalg.
Kano og kajak
Kajakafdelingen holder møde i
DMU om driften i fremtiden, bl.a.
ønskes flere pladser til kajakker.
Kontaktpersonen til kajakker er p.t.
Ebbe.
Punkt 8. Kapsejlads:
Planlægningen af folkebådsstævnet
til næste år er i fuld gang
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Tilmeldingen til vagtordningen kan

som noget nyt gøres online og der
har været stor tilfredshed med den
nye ordning.
Det er kun meget få medlemmer,
der bruger den gamle mulighed
med tilmelding på papir.
Et eller flere medlemmer har dog
vist sin utilfredshed med det nye
system ved at fjerne tilmeldingssedler og kuverter fra boksen, hvilket
blot har gjort tilmelding meget be
sværligt for andre medlemmer.
Vagtsedler, der udfyldes på papir,
kan nu afleveres på havnekontoret,
men der må så forventes lidt længe
re ekspeditionstid.
Nye stiger og redningskranse er
bevilget og vil blive opsat når vejret
og tiden tillader det.
Punkt 10. Bladet:
Intet.
Punkt 11. Eventuelt:
Intet.

Mødet slut 2150
Næste møde mandag den 29. no
vember
Tonny Pedersen
Formand

Poul Christensen
Referent

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Patrick Picard Jønssson, Valhøjs
Alle 57, 4-1, 2610 Rødovre
Indmeldt i sommer i ungdomsaf
delingen
Thomas Brauer
Bianco Lunos Alle 10, 1868 F
Niels M. Harmsen,
Oehlenschlægersgade 24, 3,1663 V
Hans Vest Hansen
Skt. Annæ Gade 5, 2 mf., 1416 K.
Kåre Skov Andersen
Vilh. Topsøesvej 11, 2 2500 Valby
Maiken Skov Andersen
Vilh. Topsøesvej 11, 2500 Valby
Johan Søgaard Hoff
Bjørnsonsvej 75, 2500 Valby
Karl Kam
Wibr andsvej 65, 2300 S
Marcus Bjørkov Wain Pedersen,
Ordrup Jagtvej 159, Charlottenlund
Pierre Babin
Christiansvej 10, Charlottenlund

i M
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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

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

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

^/Ignettens J^ndservice
- mest udstyr for pengene og altid billigst på ^mager

Jdcfon: 5257 6106

Da bladdøden nu har ramt vores medlemsblad vil jeg slutte mine artikler med at takke de med
lemmer og læsere af Sundby Sejlforeningds medlemsblad, som med interesse har læst og kom
menteret mine artikler og beretninger vedr. Sundbybåden Gertys historie og rejser.
Også tak til alle de mange medlemmer der igennem halvfjerds år har gjort det muligt at skabe og
vedligeholde den sammenhængskraft som et blad giver en forening.

Med venlig hilsen.

Henning Andersen Medl. 552.

Email. Gerty@pc.dk
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Ungdomsafdelingen
Aktivitetskalender for vintersæsonen 2010/2011
Alle datoer og tidspunkter er vejledende.
Der tages forbehold for ændringer af arrangementer, datoer og tidspunkter i løbet af sæsonen.

Mandag d. 8. nov.

Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00 (frist for tilmelding til sejlads d.14)

Søndag d. 14. nov

Vintersej lads kl.10- ca. 14 (kræver minimum 6 tilmeldinger)

Mandag d. 15. nov.

Vinter undervisning kl. 18.00 - 20.00 (husk træningstøj og -sko)

Mandag d. 22. nov.

Vinter undervisning kl. 18.00 - 20.00 (frist for tilmelding til sejlads d.28)

Søndag d. 28. nov.

Vinter sejlads kl.10- ca. 14 (kræver minimum 6 tilmeldinger)

Mandag d. 29. nov.

Vinter undervisning kl. 18.00 - 20.00 (husk træningstøj og -sko samt tilmelding til juleaf
slutningen)

Mandag d. 6. dec.

Juleafslutning kl. 18.00 - 20.00 (i dagens anledning må forældre, søskende eller andre
landkrabber gerne medtages)

Vi holder lukket resten af december og januar.
dog forsøges planlagt en weekendtur den 3. weekend i januar (22 og 23 jan).

Mandag d. 7. feb.

Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00

Mandag d. 14. feb.

Lukkel: pga. vinterferie

Mandag d. 21. feb.

Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00 (husk træningstøj og -sko)

Mandag d. 28. feb.

Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00

Hvis vejret og interessen findes kan vintersejladser planlægges/genoptages.
Plan for forår og sommersæsonen kommer senere.
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Kajak-af delingen
kano.og.kajak.i.ssf@gmail.com

SSF-kajakgruppe
Torsdag den 28. oktober 2010:
møde i DMU klokken 1800
Tilstede:
Ebbe, Bo, Flemming von Wowern, Thomas, Lena Skov Andersen
Referent: Bo
Flemming vonWowern oplyser:
1.
at SSF's bestyrelse har afsat kr. 20.000,- til ny fælleskajak og sikkerhedsudstyr i sæson 2011. Nævnte beløb skal
godkendes ved Generalforsamling i SSF den 31. oktober. Kajakgruppen anmodes om allerede denne vinter at
overveje "budgetønsker " for sæson 2012.
2.

at Erik og Frank fra DMI har idéer til, hvor der til sæson 2011 skal bygges kajakpladser til op til 30 kajakker.

3.

Kajakgruppen mindes om at få sat årsmærker på kajakker rettidigt ved start af næste sæson

4.

Kajakker bør have SSF's stander påklistret, så at vi kan vise udadtil, at vi hører til i SSF.

5.

Der har været klager fra både i havnen over kajakker der lægger sig ind til store både og ridser disse både. Ka
jakker bør holde sig udenfor fortøjningspælene ved færdsel i havnebassin.

Som nævnt ovenfor vil der snart blive mange nye kajakpladser i SSF og antallet af fælleskajakker er voksende.
Mødedeltagerne var enige om, at der nu i klubben er et påtrængende behov for udfærdigelse af sikkerhedsregler for
sejlads med kajakker med tilhørsforhold til SSF.
Mødedeltagerne er enige om, at kajakgruppen bør have udfærdiget nye sikkerhedsregler til godkendelse ved General
forsamling i SSF i februar/ marts 2011.
En drøftelse af nye sikkerhedsregler og håndhævelse/indførelse af disse blev påbegyndt.
Lena Skov Andersen vil forsøge at leje svømmehal (Sundbybadet) til vinter, og Lena vil forsøge at finde en lejeordning
hvor kajakroerne kan træne sikkerhed samtid med at jolleafdelingen træner i bassinet.
Næste møde i kajakafdelingen fastsættes til torsdag den 25. november kl. 18 i DMI (-eller evt. i SSF's restaurant).
Eneste punkt på dagsordenen ved dette møde vil være drøftelse af de nye sikkerhedstegler for kanal i SSF.
En lille landgangsbro for kajakker sydøst for DMI står stadig på kajakgruppens ønskeseddel.
Mødedeltagerne modsagde ikke Bo, da han gav udtryk for at kajakgruppen fremover bør have en lidt mindre græsrodsagtig "struktur" , således at der bliver placeret ansvar for de mest basale funktioner i kajakgruppen som f.eks. ind
kaldelser til møder.
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Returneres ved varig adresseændring

Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

POST

pp
Aktiviteter i SSF i 2010
23.
30.
31.
4.
12.

okt.
okt.
okt.
dec.
dec.

Standernedhaling i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700
Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930.
Generalforsamling
SSF's Julefrokost.
Børnenes juletræ

Butik
Følgende sælges i kontortiden om
torsdagen mellem kl.1900 og 2030.
Pullover

198 kr.

T-Shirt blå - hvid

85 kr.

T-Shirt, (ny model i blå og hvid)

95 kr.

T-Shirt, (ny model dame)

150 kr.

Polobluse m/lomme blå herrer

135 kr.

SSF blazermærke

25 kr.

Kasket

65 kr.

Lille SSF-stander

50 kr.

Mellemstor SSF-stander

60 kr.

Stor SSF-stander

65 kr.

Stander til påklæbning

8 kr.

SSF mærkat til bik'r

5 kr.

SSF sangbog
Postkort

10 kr.
2,50 kr.

DANMARK

*
\
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og Adressen er: Sv. Aa. Rasmussen, Lybæk®
gade 31, St. Indlæggene, som vi ønsker rigtig
mange af, skal helst være skrevet med Blæk.
Hermed skulde Præsentationen af »S. S. F«
være færdig og Læserne kan gaa i Gang med
Hermed har vi Fornøjelsen at holde vort vore mange og forhaabentlig altid gode Ar*
Red.
nye Blad over Daaben. Vi appellerer derfor tikler.
til alle »Fadderne« om straks fra Begyndelsen
at paatage sig det Ansvar, som en saadan
Handling nu en Gang medfører. — Vær god
imod Barnet i dets Opvækst, Hjælp det —
vær overbærende for Smaafejl, og vi lover
Dem mange hyggelige Timer sammen med
vort nye Blad »S S F«
Da det nu er en Kendsgerning, at Sundby
Vort Haab er, at dette Blad skal give vor SejUForening har faaet sit eget Blad, skal det
gamle Forening et Samlingsmærke, og en være mig en stor Glæde at byde det Velkom*
haardt tiltrængt Opblussen af Interessen for
Foreningslivet.
Vi indbyder alle til at fremkomme med
deres Synspunkter i Bladets Spalter; thi forst
da er vort Maal naaet, et levende aktuelt Or«
gan, hvor Medlemmerne, selvfølgelig under
sømmelige Former, sætter Mening op mod
Mening. — Ogsaa for dem, som har noget at
lære andre, er her Forum. — Paa dette Punkt
behøves sikkert ingen Opfordring; thi endnu
har ingen mødt Sejlsportsmanden uden
Fiduser.
Meddelelser fra Bestyrelsen vil her jævnlig
fremkomme og ikke som tidligere, hvor kun
to aarlige Generalforsamlinger gav os Lejlig*
hed til at modes med dennes Beslutninger.

S. S. F.

Endelig skulde det ogsaa nu være lettere
at samle Foreningens Medlemmer til en lille
Festlighed, modsat tidligere, hvor der først
skulde udskrives 600 Breve og hvad hermed
følger. Om alt hvad der foregaar udenfor
Foreningen af Interesse for Sejlsporten, vil
vi selvfølgelig ogsaa her igennem holde vore
Medlemmer underrettet. Programmer, Anmel*
ddser og Resultat
-kl

Sm ...U

Der er ogsaa ført mundtlig Forhandling
desangaaende, og Myndighederne har lovet
saa vidt det staar i deres Magt at give os en
Plads ud for Havnen, hvor vi saa kunde sejle.
Et godt Resultat skal være mit højeste
Ønske i vort nye Blads første Udgave.
Med Sejler Hilsen
H, L. Henriksen.

Et Velkommen

Saa sejler vi -1

til S. S. F.s Medlemsblad.

Lige inden Bladet gik i Trykken modtog vi
den glædelige Nyhed, at der var givet Sejls
tilladelse til Dragor Sejlklub, Kastrup Sejl«
klub og Sundby SejLForening.
Tilladelsen gælder hver Søgnedag, der lig»
ger foran en Helligdag, fra Kl. 2 til en Time
før Solnedgang, naar Helligdagen eller Hel*
ligdagene slutter, fra Klubben — nordpaa
gennem Lynetteløbet,
Det Andragende om Sejlads som Klubben
har ansøgt om, er der endnu ikke svaret paa,
saa vi kan jo haabe paa en ekstra Udvidelse
af Tilladelsen, naar Svaret foreligger. Red.

men. Jeg vil haabe, det bliver til Gavn og
Glæde for alle Sejlsportkammeraterne, og at
vi derigennem faar Indsigt i alt vedrørende
Sejlsport m. m.
En særlig Tak til d'Herrer Rasmussen og
Nielsen, som saa velvilligt har stillet deres
adighed for Bladets

Medlemsblad for Sundby Sejlforening
Nr. 12 • december 2010 • 69 årgang
iA

1. Aarg.

iar siden den starte«
igang, men har dog
heder at overvinrie

AF MATERIALER TIL
»KLUBBENS HISTORIE«

Redaktionen af »S. S. F.« har i den nær«
meste Fremtid paatænkt at begynde at for»
tælle Medlemmerne lidt om Havnens Historie
og Tilbliven. Og for at kunne gøre dette saa
fyldestgørende som muligt, maa vi bede alle
Medlemmer, der har Materiale liggende, som
har Tilknytning til Klubbens Historie at
laane os dette en Tid. — Alt kan have Inter*
esse, saasom Amatørfotografier, de første
Kapsejladser, Langture og Fællesture, de før.
ste Uddybninger af den gamle Havn o. lign.
Og skulde nogle Medlemmer have gamle
Meddelelser og Programmer liggende vil og#

Medlemsblad for

Kontingenter og priser
SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Gæstepladser

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.

Indmeldelsesgebyr (indskud)

I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Kontor & vagtlokale
Telefax
Restaurationen

32 59 35 80
32 59 35 60
32 59 41 30

Amagerbanken
Postgirokonto:
Havnekontoret

5203 2001750
7 05 65 16
32 58 14 24

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside:

For både (Incl. miljøafgift)
Under 8 m
kr. 100,Over 8 m
kr. 120,Medlemmer uden plads 1/2 pris
Frihavnsordning
kr. 30,- (Miljøafgift)

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

Aktive

1.000 kr.

Passive

.. 125 kr.

Juniorer

.. 125 kr.

Kontingent helårligt
Aktive

1000 kr.

Passive

..500 kr.

Juniorer

..400 kr.

Mini juniorer

....86 kr.

Reduktion i kontingent for pensionister og

Foreningens bestyrelse:

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni
ormedlemmer i henhold til foreningens love.

Formand:
Tonny Pedersen
27 24 OCl 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

m

Sekretær:
Poul Christensen
E-mail

Næstformand & Havneudvalg:
Flemming von Wowern.
Telefon
53 63 32 00
E-mail...flemming@vonwowern.com

Skolechef:
Jan Lauridsen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Pladsleje pr. m 2
(Bådens længde x bredde, minimum 3 m 2 )
Helårsplads

„230 kr.

Vinterplads, 1/11 -30/4

..115kr.

Låneplads, 1/5 - 31/10

..115 kr.

Slæbejolle i forb. m. fast plads
29 28 72 25
Iauda@pc.dk

Skurleje helårligt
Enkeltskur

Havneudvalg:
Lars Fure
29 88 84 12
E-mail
Ifure@lfure.com

Kapsejladschef:
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30
E-mail.... marc_wain@hotmail.com

300 kr.

..360 kr.

Dobbeltskur

..720 kr.

Jolleskur, selvejet

..270 kr.

Jolleskur, SSF-ejet

360 kr.

Andre gebyrer

Havneudvalg:
Leif Henriksen
20 25 19 38
E-mail
sofus@voldgaarden.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen 32 51 39 99
mail..Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Ny plads (Pælepenge)

1000 kr.

Ansvarsforsikring for båd

..225 kr.

Gebyr for ikke-gået vagt

..500 kr.

Gebyr for ikke-mærket fartøj

..500 kr.

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr.
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Søren Rasmussen
28 180 180
— Ring gerne om dagen —
E-mail
ras@nettoskode.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Lena Skov Andersen
E-mail
ssf.ungdom@gmail.com

Haver m.v. efter aftale.

Klubhusrepræsentant:
Fritz Meiniche
20 48 25 56
E-mail...f.meiniche@webspeecl.dk

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

32 97 62 53
40 33 23 48

Kasserer:
Britta Scharff
3258 7336 mobil 2181 8094
E-mail
kasserer.ssf@sundbv-seilforeninq.dk
Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
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chiep@pc.dk

Bladets ekspedition:
Lillian Green Jensen
E-mail
Udgiver:
Tryk:
Oplag:

32 50 63 65
green.jensen@mail.dk
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Maj 1942.
Dette, kære medlem og andre læsere
af SSF klubblad, er måneden og året
for klubbens første bladudgivelse,
altså for 68 år siden, og jeg skal da
være ærlig, det er med blandede
følelser, jeg sidder og skriver om
det, men samtidig tænker jeg, at
denne beslutning er ikke uigenkal
delig, det kan da godt være at bla
det vender tilbage, økonomien skal
blot være en anden, og ellers har jeg
en tro på at det nye medie i form af
hjemmesiden, skal vi alle blot lære
at bruge mere.
Til jer, der ikke kan, ikke har lyst,
eller ikke vil bruge hjemmesiden,
kære venner, kom ned og få et ny
hedsbrev, vi er på kontoret om tors
dagen, og eller vil vi sørge for, at de
er opsat i mellemgangen, samt at
der ligger i stativet i indgangen.

Dialog frem for
konfrontation.
Når jeg skriver sådan er der natur
ligvis en årsag, vi i bestyrelsen er
også blot almindelige medlemmer.
Vi hører også alle rygter, der måtte
være i havnen, og vi ved alle, at en
fjer hurtigt bliver til 20 høns, det
gælder ikke kun i SSF, men alle veg
ne.
Nu vil jeg igen, komme med opfor
dringen til jer. Hvis i føler, at der er
noget, der bliver trukket ned over
hovedet på jer, eller hører rygter om
et eller andet, som ikke passer jer, så
kom til os, vi er valgt til at varetage
vores fælles interesse, vi ønsker ikke
at gøre noget, som et flertal af med
lemmerne ikke er indforstået med.
Vi tager ingen drastiske beslutnin
ger, uden først at have grundlag for
det. Vi er valgt til at gøre det der er

bedst for vores fælles klub.
Det kan naturligvis godt være, at vi
træffer nogle beslutninger, der ikke
er lige populære alle steder, men det
er os, der er valgt til at træffe dem.
Det værktøj vi har til dette, er vore
vedtægter og naturligvis loven, dis
se ting er vore værktøjer til at drive
foreningen på. Vi har i bestyrelsen
valgt at være konsekvente omkring
dette, det bliver man ikke så popu
lær på.
Så når vi siger, der ikke må ryges i
SSFs bygninger, så er det ikke no
get vi har fundet på. Det er loven.
Hvor loven gælder, er der konse
kvenser, hvis man overtræder den,
og det er ikke kun ude i samfun
det, men også i SSF.
Vi har forsøgt os med dialog om
kring dette, fordi vi i alle henseen
de ikke ønsker konfrontation med
medlemmerne, vi er alle voksne
mennesker, der kan forstå og ken
der konsekvenserne af vore hand
linger, og jeg er overbevist om, at
er der nogen der overtræder loven,
så har de naturligvis vurderet om
straffen var gevinsten værd.
I dette tilfælde, kan det at overtræ
de et rygeforbud, i den sidste ende
medføre eksklusion af klubben,
vores klub, medlemmer og besty
relsen står ikke over loven, og vi
har indført konsekvens.
Vi vil meget hellere bruge vores tid
på dialog, og derfor vil jeg bede jer
alle, om at komme med forslag og
gode ideer til, hvordan vi kan gøre
det bedre, hvordan vi skal udvikle
SSF i fremtiden, om vi skal være
med i udviklingen, omkring alle
former for sejlsport, vandsport og
foreningen generelt.

Hvad er SSF og
hvad skal vi?
Vi er en idrætsklub, medlem under
Dansk Sejlunion, som igen er med
lem under Dansk Idrætsforbund.
Jeg har en klar fornemmelse af, at
mange af os har glemt dette, eller
hvad! Vi skal dyrke mere idræt, el
ler hvad.
Det er kun en lille del af hvad klub
ben er, vi er også en forening i kon
stant udvikling, en udvikling som
bliver påvirket af det omkringlig
gende samfund, en udvikling som
vi kan være med til at præge, og
som nogle af os forsøger at gøre,
men vi kan sagtens bruge flere, der
har lyst til at være en del af udvik
lingen.
Vi er også et stort mødested for soci
alt samvær, og det er i min optik
hele kærnen i det at være med i en
klub, vi kommer for at lære nogle
andre mennesker at kende, dele vo
res interesse med andre ligestillede,
hygge os sammen og knytte venska
ber for livet.
I gamle dage, havde vi også over
skud til at arrangere socialt samvær,
for de handikappede og dårligst
stillede, hvor er det overskud hen
ne?
Vi havde overskud til at stille op til
kapsejladser, oven i købet vinde
dem, vi arrangerede nogle giganti
ske stævner og sejladser.
Hvad sker der?
Vi er stadig ligeså mange medlem
mer, Tordenskjolds soldater tager
stadig deres tørn, hvad med jer an
dre, har i nok i jer selv, behøver i
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ikke at være en del af det sociale.
Hører i til dem der mener, jeg beta
ler min kontingent og pladsleje, så
må de andre klare resten.
Er du overhovedet ude og sejle i din
båd? Eller er det blot en P-plads du
lejer? Det kan være fordi du ikke
har tid, eller mangler interessen.
Jeg syntes, at man skal involvere sig
i sin klub, alt efter evne og lyst, der
er altid et eller andet man kan gøre.
Jeg syntes også, at vi skal arrangere
flere stævner, andre begivenheder
og generelt involvere os mere i ud
viklingen af dansk sejlsport, men jeg
syntes i andre skal deltage, de]' er
erfaringer at hente, stor læring og
sidst men ikke mindst, man bliver
en del af et netværk og har et stort
socialt samvær.
Jeg syntes vi kan være stolte af vo
res klub, vi er mellem de 5 største i
Danmark hvad angår medlemsantal, det kan man undre sig over, da
der kun er ca. 340 bådpladser.
Jeg vælger at se det positivt. Vi
kommer naturligvis p.g.a. det socia
le samvær, miljøet, den gode mad. I
hvert fald undertegnede, for som et
medlem påpegede, du er jo ikke
sejler og har ikke båd i havnen. Så
hvilken interesse har jeg så, eller de
700 andre medlemmer, som ikke
sejler, eller har plads i havnen. Ja
vores interesse for klubben, som
klub, er måske endnu større, end
den som har båd.
Incitamentet i SSF er ikke om man
sejler eller har båd, blot en stor del
af det samlede billede, og sikkert
også et ønske fra mange af de 700.
Undertegnede var på konference i
Vejle i weekenden, det var arrange
ret af Dansk Sejlunion, og tro mig
kære medlemmer, vi er ikke de ene
ste der slås med økonomi, faldende
medlemstal, manglende deltagelse
ved kapsejlads, manglende engcigement fra medlemmernes side, pro
blemer med stillingstagen vedr. ak
tiviteter i ungdomsafdelingen. Stør
steparten af klubber i Danmark har
disse problemer.
På konferencen var der mange gode
forslag, til en masse gode ting. Jeg
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vil gå så langt som at sige, det var
en god weekend vi, ungdomslede
ren og jeg brugte der, vi fik inspira
tion og ideer med hjem, så må vi se
om de kan bruges.

Kapsejlads.
Folkebåds DM er efter 10 år tilbage i
Sundby Sejlforening. Det løber af
stablen 6.-9. juli 2011 i havnen. Her
kommer der ca. 40 både til start og
vi, som arbejder med det, glæder os
allerede.
Det betyder så også for dig, som
måske har lyst til at deltage med din
hjælp, har lyst til at lære noget, og
sidst men ikke mindst, har lyst til at
lære nogle nye mennesker at kende.
Her har muligheden for det.
Du kan henvende dig til kapsejlads
chefen Marc, næstformanden Flem
ming eller undertegnede, vi skal
bruge hjælp til mange forskellige
ting, så bare kom.
Når disse både kommer til DM vil
der naturligvis skulle findes plads,
helst samlet ved samme mole til
dem, der skal camperes med telte og
vogne, og der skal arrangeres mor
genmad, frokost og aftensmad, samt
naturligvis gallafest, så der bliver liv
i havnen i uge 27.
Har du lyst til at arbejde med spon
sorer, eller kender nogen som har
lyst til at sponsere så hører vi gerne
fra dig hurtigt, det er ikke gratis at
afvikle et Danmarksmesterskab.
Vi skal også i foreningen have gang
i kapsejlads generelt. Sokkelund
skrev om det i sidste blad, og han
har ret, vi skal have lavet nogle til
tag for at bringe vores idrætsklub i
gang. Er der nogle der har ideer, så
kom med dem.

Generelt.
Vi har som vi lovede medlemmerne,
haft besøg af en uvildig specialist i
broer og bolværker fredag den 26.
novenber kl. 11 formiddag. Der vil i
bladet være en nærmere beskrivelse
af udfaldet, men vi kan ikke vente
mere end til næste vinter, med ud
bedring af disse.

Vi har gennem længere tid, også
arbejdet med et projekt omkring
ombygning af vores klubhus. Der er
blevet indsendt byggeansøgninger,
disse har resulteret i modkrav fra
myndighederne.
Modkravet vedrører handikapregler
og vores utidsvarende forhold for
disse. Vi er af myndighederne nu
blevet bedt om at bringe disse for
hold i orden, samt forholdene om
kring toilet og badeforhold for for
pagter.
Dette betyder, at vi arbejder med
flere løsningsmodeller, herunder
ombygning af hele vores indgangs
parti, så der bliver plads til handi
kaptoilet, puslebordsplads, nye her
retoiletter, samt renovering og om
bygning af vore gamle dame og her
retoiletter til udelukkende dametoi
letter. Dette blot en løsningsmodel,
men i mine øjne den bedste, vores
forhold for gæster til restauranten
og os selv er under al kritik, en sam
let løsning vil være den bedste, vi
skal også lave lovlig rampe for køre
stole op til indgangen, og kunne
man lave dette i en samlet løsning,
så tror jeg det vil være det bedste.
Vores toilet og badeforhold på nor
dre og søndre mole trænger også til
modernisering, eller nye pavillioner,
de trænger ihvertfald, så det må vi
også kigge på.
Der bliver rigeligt af projekter at gå i
gang med næste år, men det er blot
udviklingen af vores klub, og mener
du at du kan bidrage med noget, så
kom blot forbi om torsdagen og lad
os tage en snak.
Til sidst vil jeg sige tak, til alle de
forskellige redaktører, der har været
på vores elskede blad siden maj
1942.
Til jer andre vil jeg sige, brug vores
hjemmeside, send gerne indlæg
mange og bland jer endelig i debat
ten omkring foreningens udvikling,
dens fremtid og har du tid, lyst og
lejlighed, kan vi altid bruge nogle
frivillige i Tordenskjolds hær.
Tak til alle og på gensyn på hjem
mesiden.
Tonny

Syn på sagen
På generalforsamlingen var der fra flere medlemmer et ønske om, at lade et uvil
digt firma lave en bedømmelse af de meget omdiskuterede 70 m kaj på Nordre
Mole. Rambøll Danmark A/S blev valgt til at undersøge kajanlægget. Rambøll
Danmark A/S har fredag den 26. november besigtiget kajen på Nordre Mole og
udfærdiget et notat. Notatet kan læses herunder.
Rambøll Danmark A/S
CVR-NR 35128417
Medlem af FRI

Dato 2010-11-29
Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk
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Projekt
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Sundby Sejlforening - Renovering af kajindfatning ud for det Maritime Ungdomshus
Sundby Sejlforening
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2010-11-29
Sundby Sejlforenings bestyrelse
Per Højbjerg Kristensen, Rambøll Danmark A/S

Nærværende notat omhandler anbefalinger og vurderinger vedr.renovering af ca. 70 m kajindfatning og gangbro
ud for det MaritimeUngdomshus i Sundby Sejlforenings havn.
Fredag den 26. november 2010 blev der afholdt besigtigelse af omtalte konstruktioner af Per Højbjerg Kristensen
fra Rambøll Danmark A/S. På besigtigelsen deltog også Flemming von Wowern, Leif Henriksen og Kim fra Sundby
Sejlforening.
Ved besigtigelsen blev der konstateret fremskredent råd i træpælene både for kajindfatningen og gangbroen. Den
kontinuerlige nedbrydning af træpælene for kajindfatningen vurderes at være årsag til den relativt store udbøjning
(skæve hældning) af indfatningens top. På sigt kan nedbrydningen af træpælene resultere i et brud af kajindfat
ningen formentlig ved et brud omkring strækket (langsgående stykke tømmer), hvilket vil resultere i en bevægelse
af det bagvedliggende jordlegeme. Endvidere blev det oplyst at der de sidste år er blevet skiftet en del planker på
gangbroen pga. nedbrydning.
Tilstanden af kajindfatningen og den foranliggende gangbro vurderes at være så dårlig, at der bør foretages en
totalrenovering af konstruktionerne, dvs. at der anlægges en ny kajindfatning og at de gamle konstruktioner fjer
nes/tages ud af drift.
Det vurderes, at der ikke er umiddelbar risiko for et brud af kajindfatningen og såfremt at et sådant skulle optræ
de, at det kun vil have begrænsede konsekvenser. Tilstanden af kajindfatningen vurderes dog så dårlig, at der bør
afskærmes for kørende trafik, specielt tung trafik skal helt undgås, på hele strækningen. Adgang til det Maritime
Ungdomshus bør derfor kun ske ad den nordlige adgangsvej. Afskærmningen bør etableres hurtigst muligt og bør
udformes således at den ikke umiddelbart kan fjernes/flyttes. Forud for etablering af afskærmningen bør Sundby
Sejlforening indhente tilladelse hos brandmyndighederne, da der skal sikres adgang for rednings- og brandsluk
ningskøretøjer på hele havnens område og ved det Maritime Ungdomshus.
På baggrund af besigtigelsen og efterfølgende vurderinger anbefales det at kajindfatningen ud for der Maritime
Ungdomshus renoveres indenfor 1 - 2 år, for at sikre fremtidig brug af denne del af havnen og på længere sigt at
sikre funderingen af det Maritime Ungdomshus.
Det blev på besigtigelsen aftalt at Rambøll Danmark A/S udfærdiger et projekt for renovering af kajindfatningen.
Omfanget af projektet blev aftalt til at være begrænset til et udbudsbrev med tilhørende tegninger, men der vil
forud for igangsætning af projektet blive lavet en kontrakt med tilhørende ATR-skema, der klart beskriver omfan
get af projektet. Det er aftalt at projektet udarbejdes i januar til februar 2011.
På grund af det fremskredne tidspunkt anbefales det at udsætte renoveringen af kajindfatningen til efteråret 2011,
da udarbejdelse af projekt, indhentning af tilbud, fremskaffelse af materialer osv. angiveligt vil resultere i en op
start af arbejderne omkring 1. marts eller senere. Det vurderes derfor ikke muligt at afslutte arbejderne inden åb
ning af havnen i foråret 2011.
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Seniorerne
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Seniorernes bankospil blev afholdt søndag den 7. november.
Der var godt besøgt og arrangementet gav et et lille overskud. Stemningen var høj
og mange gik hjem med flotte præmier.

Holdet bag det praktiske arbejde med bankospillet

D et

store præmiebord med kurven forrest

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra

VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

' H#

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
6

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk
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Torsdag den 10. februar kl 19.
&
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Der er 2 punkter vi vil informere om.

Folkebåds DM
Vi skal bruge frivillige hjælpere til alt muligt omkring Folkebåds
DM uge 27 fra den 6. — 9. juli.
Har du lyst til at være med i et godt socialt arrangement.
Lære nogle nye "mennesker at kende, samt ikke mindst, lære en
masse omkring hvordan man afholder stævner.
Så kan vi godt bruge dig. Mød op og hør om stævnet, og meld dig
under standeren, til at give de gæstende kapsejlere, en oplevelse,
samt ikke mindst et fantastisk Danmarksmesterskab.
Vi skal bruge folk til mange forskellige opgaver, både til vands og
ikke mindst på land.
Du behøver ikke at have kendskab til tingené i forvejen, bare du
har lyst til at være med.
r
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Ombygning af klubhuset
Kom til møde i klubhuset, se og hør om planerne for ombygning
af klubhuset, i forbindelse med krav fra kommunen, vedr. handi
kap toilet og rampe, samt personale toilet og badeforhold for for
pagter.
Bestyrelsen foreligger planerne/ og vil gerne høre jeres mening, så
mød op og deltag.
Tonny

generalforsamlingen
søndag den 31. oktober 2010

Formanden bød velkommen til ge
neralforsamlingen og gik herefter til
punkt 1, valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog medl. 15 Søren
Bødtker, Søren blev valgt.
Dirigenten konstaterede at general
forsamlingen var indvarslet korrekt.
Bestyrelsen har ønsket at rækkeføl
gen på dagsordenen bliver ændret
således, at punkt 4. Valg bliver flyt
tet til efter punkt 6. Andre forslag.
Dette blev vedtaget.
Formanden fik ordet til protokol og
beretning
Formandens beretning.
Dødsfald.: Det har været en hård
sommer og første del af efteråret,
SSF har mistet 13 medlemmer i den
ne periode.
Medlem nr. 1174, Sonja Pedersen,
afgået ved døden 9-4-2010, medlem
i 23 år, Sonja var gift med Steffen
havde båden Zantippe og var et na
turligt midtpunkt i tøsebåden.
Medlem nr. 1181, Lene Lis Thom
sen, afgået ved døden 25-4 2010,
medlem i 15 år.
Medlem nr. 1118, Inge Jørgensen,
afgået ved døden 25-4-2010, med
lem i 4 år men ganske bekendt med
SSF, da hun var gift med Per Suhl.
Medlem nr. 875, Erik Offenberg af
gået ved døden 18-5-2010 medlem i
41 år og var medejer af båden Ofine
en Marieholm 26.
Medlem nr. 496, Finn Walther, afgå
et ved døden 11-5-2010, medlem i 11
år, Finn var medlem hos seniore rne
og tidligere ejer af motorbåd.
Medlem nr. 440, Niels Peter Christi
ansen, afgået ved døden den 28-52010, medlem i 32 år, og var ejer af
en fiskejolle.
Medlem nr. 583, Gunver Rødgård,
afgået ved døden den 5-6 2010,
medlem i 39 år, Gunver var aktiv
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hos seniorerne og tidligere gift med
Hans Guldager.
Medlem nr. 682, Per Bruhn, afgået
ved døden den 5-6-2010, medlem i
26 år, Per var aktiv hos seniorerne
sejlede fra Christianshavn med sin
Grand Banks.
Medlem nr. 656, Jørgen Sebens, af
gået ved døden den 27-7-2010, med
lem i 43 år.
Medlem nr. 451, Axel Siert, afgået
ved døden den august 2010, med
lem i 52 år.
Medlem nr. 326 Solveig Niklasson,
afgået ved døden den 8-9-2010,
medlem i 28 år.
Medlem nr. 206, Aksel Sørensen
afgået ved døden 12-9-2010, med
lem i 33 år, aktiv hos seniorerne, gift
med Annie også kaldt plade Søren.
Medlem Einar Skafte Christiansen,
medlem i 43 år og aktiv hos senio
rerne.
Jeg skal bede generalforsamlingen
om at rejse sig, og ære vor afdøde
medlemmer, herunder også dem,
som må været gået bort uden vores
vidende.
Æret være deres minde.
Jubilarer. Nu til et mere behageligt
punkt nemlig jubilarer.
Vi begynder med 25 år jubilarer.
Medlems nr. 776, Bruno Butzbach
Jacobsen, sejler sam
men med sin bror i
Scampien Ni-San.
Medlems nr. 603,
Henrik Scharff, vok
set op i Sundby som
opti og ynglingesej
25 års jubilar
ler, nu ejer af en kata
maran og altid en god hjælper ved
kapsejladser, herunder arrangør af
vores prestigesejlads oldboysmester
-skaberne.

40 års Jubilarer.

Medlem nr. 927, Svend Kukkerig,
har sejlet lidt af hvert, men den store
interesse har altid ligget i store
gummibåde med meget motorkraft.
Medlem nr. 952, Flemming Sønder
gård Jensen.
Medlem nr. 945, Erik Monefeldt An
dreasen, som er her hver vinter med
sin store Sagitta 36 med navnet Al
batros.
Medlem nr. 494, Jørgen Erik Jensen
kaldet lille Jørgen som fra junioråre
ne har sejlet meget i yngling, kom
mer nu kun en gang om året og del
tager i oldboyssejladserne. Her er
han mange gange mester sammen
med Marina og Jan. Han kunne des
værre ikke deltage i dag.
Medlem nr. 389, Anders Bøgh Jen
sen, har en sejlbåd Monark 540
West.
Medlem nr. 105, Kjeld Olesen, med
ejer af Balladen Nina som ligger her
hver vinter, Han kunne desværre
ikke deltage i dag.
Medlem nr. 618 Grete Jensen, nyder
sommeren på havnen og i sit skur,
har tidligere haft motorbåden Pan
da.
50 års Jubilarer.
Medlem nr. 1108 Aage Christensen,
har i mange år haft en Albin motor
båd og tidligere en spidsgatter på
midtermolen.

Medlem nr. 445 Poul Hans Olsen,
har tidligere haft en jolle ved navn
Tommeline, er nu indehaver af et
skur.
Medlem nr. 411 Hans Jønsson, star
tede med det første hold optimister i
SSF, sejler nu L 23 sejlbåden Lys, har
også i flere år deltaget i klubbens
oldboys sejladser.

50 års jubilarer med Tonny i baggrunden

Medlem nr. 278 Uffe Below, har sej
let spidsgatteren fri 1, 2 og 3 og er
nu medejer af spækhuggeren Rimfaxe på midtermolen.
Medlem nr. 268 Leo Jensen, som har
LM 23 Delfinen på nordre mole.
Medlem nr. 176 Niels Jønsson, Star
tede sammen med tvillingebroderen
Hans på det første hold optimister i
SSF og var blandt landets dygtigste
efter nogle sæsoner. Han har i man
ge år sejlet hyggesejlads med Dan i
IFeren og også deltaget i oldboys
sejladserne i klubben med gode re
sultater.
75 års Jubilar.
Dette er usædvan
ligt og kræver der
for også en usæd
vanlig fremgangs
måde. Den næste
jubilar har været
medlem i 75 år, alt
så indmeldt i 1935,

kun 12 år efter foreningens start. Vi i
bestyrelsen har snakket om dette
helt specielle jubilæum, og vi vil
gerne her have generalforsamlin
gens opbakning til at udnævne vo
res 75 års jubilar, Ivan Thomsen til
æresmedlem i SSF. Jeg skal bede dig
Ivan om at komme herop.
Vores jubilar og æresmedlem længe
leve.
75 års jubilar Iwan Thomsen blev
udnævnt til æresmedlem
Iwan Thomsen takkede for udnæv
nelsen til æresmedlem og det flotte
emblem.
Han takkede for de mange års med
lemskab og fortalte lidt om hans
oplevelse fra tiden fra hans start i
SSF og om hvordan det hele be
gyndte.
Protokol.:
I Københavns havn er brobyggeriet
blevet stoppet af fredningsnævnet,
for en kort tid. Der er kommet krav
om, at både højst må vente 90 se
kunder, før de kan sejle videre, samt
at der ikke må bygges, fundamenter
i vandet som projekteret. Dette har
KBH havn anket til naturklagenæv
net, der forventes en afgørelse i no
vember.
Sidste nyt i sagen er, at Slots og
Ejendomsstyrelsen i 2001 fik afslag
på at opføre en bro, på samme sted
som A P Møllers ønske om en bro,
af Kystdirektoratet og Københavns
Kommune, på grund af broens ind
flydelse på kulturmiljøet. Mon de
har ændret indstilling i Kystdirekto
ratet og kommunen, hvem ved.
Med hensyn til Prøvestenshavnen,
så har der ganske vist været en stor
artikel om den i dagbladet Børsen.
Her nævner direktøren, at der gerne
skulle være gang i den i 2012, men

vi har før hørt en masse ting, så før
der officielt foreligger noget, skal vi
vel blot afvente.
Med hensyn til den meget røre i
Dansk Sejlunion, så er der nu sam
mensat en masse udvalg: Disse skal
komme med forslag til udviklingen,
samt ikke mindst strategier for det
te, til generalforsamlingen i foråret,
så arbejdet kører for fuld fart.Vi hå
ber, at der kommer en masse, gode
ideer til hvordan vi fastholder, samt
ikke mindst får flere sejlere på ba
nerne.
Der skal vælges ny repræsentant for
vores region til hovedbestyrelsen til
forårets generalforsamling og skulle
der sidder en eller anden, der har
stor lyst i salen, så råb op nu.
Beretning.:
Nu betaler vi så den fulde husleje til
kommunen, udover dette er den
blevet indeksreguleret, hvilket bety
der at huslejen er ca. 436.000 kr. om
året, indeksreguleringen er med i
kontrakten, dette betyder også at
den vil stige støt og roligt fremover.
Vi har uopsigeligt lejemål med kom
munen frem til år 2019, og vi mener
ikke at der behov for, at begynde at
søge om forlængelse, på dette tids
punkt.
Restauranten og forpagter, har for
mået at holde et godt højt niveau,
dette på mad, servicen og ikke
mindst samarbejdet, dette vil jeg
gerne takke for.
Rent økonomisk har vi også et godt
samarbejde, forpagter har et samar
bejde med klubbens revisor, som
derefter informerer bestyrelsen, det
te betyder at vi hele tiden er infor
meret om økonomien.
En af de ting, vi har lovet at vende
tilbage til, var vedtægtsændringer i
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vore love og reglementer, dette har
vi arbejdet meget med, og håber at
det arbejde vi har gjort, vil blive ta
get vel imod, der er mange forslag
senere på dagsordnen, og med disse
forslag følger der konsekvensrettel
ser.
Vores skolebåd Øveballen gik hen
og blev et varmt emne, allerede på
forårsgeneralforsamlingen, her for
søgte nogle medlemmer, at finde en
plan for bevarelse af denne stolte
båd, dette gik ikke helt efter bogen,
og på medlemsmødet havde andre
medlemmer, så fået ideen om at for
ære den væk til produktionsskolen,
dette var der stemning for, og jeg
kan meddele, at de har modtaget
den med glæde, og når der er gået et
godt stykke tid, kan vi alle køre en
tur, til Roskilde fjord og se den med
vand under kølen, det var en rigtig
fin afslutning, på denne stolte båd
som har tjent os vel.
Havn og plads.:
Bestyrelsen tog en beslutning om at
nedlægge beddingen, dette blev
taget ilde op af en del medlemmer,
og på medlemsmødet fik vi så hørt
en del forskellige meninger om bed
dingen, der er så dukket et forslag
op, om at lave et beddingelaug til
drift af spil og bedding, hvorfor vi
så senere skal stemme, om at bevare
beddingen og spillet.
Med hensyn til registreringen af
skure er denne i gang, således at alt
bliver registret elektronisk.
Vi har så konstateret, at vore bol
værker, er i så slem en tilstand flere
steder, at en renovering er nødven
dig hurtigst muligt.
På midtermolen er der i foråret ble
vet udskiftet en stor del planker ca.
30 procent, resten står for snarlig
udskiftning.
Arbejdstilsynet har været på besøg,
og gennemgået vore ting, der var
lidt småting første gang de var her,
disse blev hurtigt udført, og ved
sidste gennemgang fik vi en stor
smiley og godkendelse.
Klubhus og bygninger.
Vores gamle kølerum i køkkenet,
kunne ikke følge med mere, dette
har betydet at, der har stået en køle
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vogn udenfor.
Dette har blot været en midlertidig
løsning, vi er allerede påbegyndt en
ny og varig løsning, denne betyder,
at der bliver bygget et nyt kølerum,
som kan leve op til myndighedernes
krav.
Det betyder også en ombygning af
køkken, vagtrum og skipperstue,
dette er nødvendigt for at få tingene
til at hænge sammen.
Det gamle depotrum mod syd i køk
kengangen bliver ombygget til køle
rum, det gamle kølerum kan ikke
køle nok og vil fremover fungere
som et ekstra svalerum for ikke sar
te madvarer.
Det gamle vagtrum vil blive inddra
get på et senere tidspunkt, her skal
der laves personaletoilet og badefor
hold for restauranten, dette er et
krav fra kommunen, det betyder at
den opbevaring, som vi tidligere
havde derinde, og vagtstuen flytter
ind i skipperstuen, her vil der blive
lavet en dør i et af vinduesfagene,
som i øvrigt er råddent, dette er
nødvendigt da gangarealet bagtil
også vil indgå i forpagters areal.
Herefter bliver der adgang til skip
perstuen gennem dør i facaden mod
vest, her vil også blive lavet en lille
terrasse mod vest i træ, så medlem
merne kan sidde her og nyde aften
solen, til sidst har vi opsat skabe i
skipperstuen til opbevaring af walkie talkierne, andre vagtting, opbe
varing af undervisningsmaterialer,
disse ting er sat i gang og noget af
det er allerede udført.
Grundet økonomi vil arbejde blive
delt i to omgange, således at toilet
og badeforhold for personale først
vil blive udført til foråret.
Når dette er gjort vil toilettet i mel
lemgangen igen fungere som handi
kap og pusletoilet, for gæster
Der var i forvejen et krav om at eksi
sterende skabe i vagtstuen skulle
flyttes for at give plads og opfylde
krav fra kommunen omkring af
stand fra elskab til andet. Dette ar
bejde er udført.
Fritidshuset har vi ofret nyt køkken
i, det gamle var fuldstændig ned
slidt, desuden vil der blive opsat en
varmepumpe i huset, dette for først
og fremmest at holde fugten ude og

naturligvis for at varme huset op.
Vi har indhentet tilbud om ny be
lægning i pejsestuen, dette grundet
tilstanden af eksisterende tæppe,
arbejde vil blive igangsat i januar
hvor huset er lukket ned alligevel,
der er ikke taget stilling til hvilken
løsning der vælges.
Vi har besluttet at vi fremover ikke
vil deltage i blå flag ordningen, det
er blevet en pengemaskine, og vores
arbejde for at opfylde kravene er
alligevel noget vi udfører, og på
flere punkter er vi foran, men vi vil
ikke betale ca. 5.000 kr. for at få lov
til at hænge det blå flag op.
Fester.:
Her har Hanne jo overtaget og er
tilbage på pinden, der er styr på
dette, og standernedhalingsfesten
med 5 personers band gik rigtigt
godt, de kommende fester julefro
kost og juletræsfest er på plads, og
der vil komme oplysning om datoer
1 bladet næste gang.
Sejlerskolen.:
Der var som sædvanlig stor søgning
på sejlerskolen til denne sæson. Der
var så mange tilmeldinger at det
blev nødvendigt at lave en venteli
ste til de elever der ønskede at sejle
sejlbåd.
Søgning til motorbåd var mindre
end vi plejer så her kom elever på
umiddelbart.
Opstartsmøde blev afholdt 10-4
hvor der var stort fremmøde.
Efter gennemgang af listerne var der
2 elever tilbage, vi håber der bliver
plads til dem i næste sæson.
Der har været 50 elever i denne sæ
son 44 med sejl og 6 med motor.
Klargøringen af bådene startede den
12-4 og der blev gjort ekstra ud af
arbejdet på køl og bund på de tre
spækhuggere, dette var lidt mere
tidskrævende end antaget.
Motorbådsholdet kom derfor ud og
sejle lidt hurtigere.
Gennem sæsonen har sejlerskolen
været på vandet ugens 4 første dage
med 4 hold af gangen.
Sejlerskoen har deltaget i flere ting i
sæsonen, familiesejladsen med tre
både det hjælper jo på arrangemen
tet, de har været på weekendtur til

Raa, og der har deltaget flere sejlere
fra sejlerskolen på oldboys holdene
til mesterskabet, her var der en god
mulighed for at lære at sejle kapsej
lads af de garvede kapsejlere.
I september var der praktisk prøve
til duelighedsbevis, ugerne op til
blev der trænet ekstra, og dette gav
pote da alle 20 elever bestod prøven.
1 Oktober blev der afholdt afslut
ning med flere indslag og ikke
mindst overrækkelse at beviser.
Stor tak til alle instruktører og andre
frivillige skal lyde herfra.
Ungdom og Kajak
Afdelingen har i år haft god frem
gang, der har været ca. 20 unger og
sejle på sejlafterne dette har givet
ganske godt med liv ved ungdoms
huset, vi har desuden haft flere ungdomssejlere ude i Ynglingene, dette
har været rart at se.
Den store aktivitet slider på grejet,
og vi har faktisk allerede 4 ud af 9
optimistjoller der trænger til ud
skiftning eller omfattende reparatio
ner.
Pinseweekenden var i år en stor suc
ces som altid, der var mange delta
gere og godt med liv på pladsen.
Så har afdelingen afholdt klubme
sterskaber for første gang i mange
år, dette er foregået i fire forskellige
klasser, opti, zoomjoller, fevajoller
og ikke mindst ynglinge, jeg glæder
mig over den megen aktivitet der er
i gang.
I øjeblikket er der vinterundervis
ning hor der bliver lavet forskellige
ting, teori, fysisk træning og vinter
træning.
Kajakafdelingen i SSF bliver mere
og mere synlig samt flere og flere,
de afholder regelmæssige møder og
er dejlig velorganiserede, det er dejligte at se flere aktiviteter i frem
gang. Der er en fast kontaktperson
til Lena vores ungdomsleder, og vi
er altid inviteret med til deres mø
der.
Kapsejlads.
Det har ikke været det store år rent
resultatmæssigt for SSF, det er ble
vet til en 4 plads ved DM for Match
28 i Skovshoved, her deltog der 4
stk sejlere fra SSF i kvalifikationen

og finalestævnet, Tonny Poulsen,
Morten Grønning, Kristian Schaldemose og Marc Wain.
Kristian og Marc havde desuden
været gode nok ttil at kvalifisere sig
til finalestævnet i matchrace som løb
af stablen i Skovshoved, her blev det
til en placering som nr. 11.
I L23 havde vores egen Niels Mo
gensen igen været til DM med en 6
plads som resultat.
I SSF regi havde vi DFÆL (Dansk
Forening for Ældre Lystfærtøjer) på
besøg og her fik vi afviklet 3 sejlad
ser for de gamle træskibe på en dejlig dag.
Dette stævne var et helt fantastisk
stævne og vi har høstet megen ros
fra deltagerene, der kom ca.65 delta
gere.
Vi har efter et stykke tid fået tildelt
DM for folkebåd i det nye år, der er
møde med folkebådsklubben meget
snart den 9-11 her i foreningen, det
te for at få de krævede detaljer til
afholdelsen.
I elvte time er det så lykkedes at få
en medalje hjem til SSF, det er Kri
stian Schaldemose som har været
med i mestrenes mestermøde, her
har han sejlet med et firmahold som
havde vundet firma Dm, og resulta
tet blev en guldmedalje. Stort tillyk
ke Kristian.
Motorbåde og sikkerhed.
Her har vores nye repræsentant for
søgt at modernisere systemet vedr.
vagtlister. Dette har et eller flere
medlemmer ikke rigtigt syntes om,
og de tilmeldingskuverter som lå til
afbenyttelse ved vagtstuen, og som
medlemmer med forståelse skulle
have brugt, har nogle andre med
lemmer blot puttet i postkassen alle
sammen uden porto og sendt til
vagtchefen. Denne type opførsel er
utilstedelig og barnlig og vil ikke
blive accepteret.
Vagtsæsonen er starten, og der kan
man sagtens nå og få plads nogle
aftener.
Der har været afholdt fisketur i
stormvejr. Arrangementet løb godt
af stablen, næste år vil tilmeldingen
være hurtigere ude.
Der bliver til stadighed arbejdet
med at forbedre sikkerheden på

havnen.
Bladet.:
Dette har været et stort samtaleem
ne gennem de sidste sæsoner, og på
vores nyligt afholdte medlemsmøde
fornemmede vi i bestyrelsen en svag
stemning for at lukke dette ned.
Derfor er der senere et forslag om
dette.
Det betyder også, at vi skal til at
bruge vores hjemmeside noget me
re, og denne vil herefter blive ud
bygget eller ombygget, når vi syntes
at behovet og brugen er til dette.
Hermed overgiver jeg beretningen
til generalforsamlingen
Der holdes en lille pause i general
forsamlingen for at uddele pokaler.

Klubmestre i SSF-ungdom 2010
Samt tildeling af pokaler ifb. gene
ralforsamlingen 31.10.2010
tildeles Lars AkkerYngling:
mans mindepokal
Til Johan Søgaard Hoff
Og Kåre Skov Andersen
Feva: tildeles vandrepokal skænket
af Neil Pryde Sails
Til Mathias Gadegaard Gul
laksen Og Simon Søndergaard
Zoom 8:
tildeles vandrepokal
skænket af Neil Pryde Sails
Til Markus Mortensen
Opti: tildeles Preben Vognmands
vandrepokal
Til Phillip Ejlev Eisen
Årets ungdomssejler:
Valg af de unge mennesker
5 nomineringer
Argumenter: er sjov, en god kam
merat, aldrig sur, altid hjælpsom
Til Signe Dreyer Elkjær
Herefter motivationen til udnævnel
se af årets SSFere (ved Jan Laurid
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sen, medlem 944, skolechef).
De sidste 3 år har jeg haft det pr ivi
legium at være skolechef for sejler
skolen og i år har jeg fået lov til at
præsentere årets SSFere.
Det er et privilegium, fordi sejler
skolen har en stor opbakning i SSF.
Der er rigtig mange medlemmer,
som hjælper til omkring sejlersko
len, især er det fantastisk at have
gode og utrolig stabile instruktører,
som har været med i rigtig mange
år.
Så derfor synes jeg, vi skal give sej
lerskolens instruktører en hånd.
Derfor er det måske uretfærdigt at
fremhæve nogen frem for anc.re.
Det håber jeg man vil bære over
med.
Det var ikke så svært at finde årets
SSF'er selvom flere var i spil, da

Årets SSF'ere
Karin Sonne og Claus Rønnow

først disse 2 blev nævnt, og det skal
ikke være nogen hemmelighed af
mig, blev der sagt fra alle ... ja selv
følgelig.
For at blive Årets SSF skal man selv
følgelig have gjort noget særligt for
foreningen.
Det kan man i sandhed sige om
årets SSF'er.
Sejlerskolen er manges indgang til
sejlforeningen, hvor man stifter be
kendtskab med andre som også er
elever, men især til alt det sociale
som også er i foreningen.
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Her har Årets SSFere gjort en for
skel.
Lad mig blot nævne nogle ting:
De er begge bådsmænd i sejlersko
len dvs. de har ansvaret for at deres
båd er i orden og sejlklar (altid i or
den).
De er begge instruktører med hvert
deres hold.
De er med i samtlige arrangementer
som findes på sejlerskolen.
De kommer med gode ideer og ikke
mindst fører dem ud i livet.
1 år har været noget særligt:
De har formået at få elever med til
Old Boys weekend, de lavede et
hold hver og tog elever med. Faktisk
var de også med til at arrangere fe
sten lørdag aften i samme weekend.
De sejlede også med hvert deres
hold elever til familiesejladsen.
Til sejlerskolens weekendtur, hvor
jeg desværre ikke kunne i sidste
øjeblik, sagde de blot "det klarer vi
" og det gjorde de så. For resten, så
beskrev de lige turen i bladet selv
følgelig med billeder osv.
Deres omgang med eleverne rækker
langt udover, hvad man kan forven
te.
De har f.eks. bistået elever med at
finde en båd, og jeg ved, de har væ
ret med i rigtig mange havne for at
finde " det helt rigtige".
Det er også deres fortjeneste, at sej
lerskolen har kunnet rekruttere nye
instruktører blandt eleverne.
Da formanden spurgte den ene, om
det ikke var muligt at han kunne
holde talen til Sankt Hans sagde han
selvfølgelig "ja", og den anden sag
de, jeg tager min harmonika med og
spiller, når midsommervisen skal
synges, som det mest naturlige i
verden.
De som var til stede Sankt Hans af
ten, husker sikkert en rigtig god, for
ikke at sige en blændende tale samt
godt harmonika spil til midsommer
visen.
Jeg har haft mange samtaler med de
2 mennesker som også har været om
andet end praktiske ting omkring
sejlerskolen, her har ordet
"humanist" dukket op.
Nu er det sådan at jeg har været
nødt til lige at slå ordet "humanist"
op. Der kom en del psykologiske og

sikkert meget korrekte forklaringer
op, som jeg skal spare jer for.
For at sige det kort, så er en huma
nist en person som besidder: men
neskelighed og er menneskevenlig.
Det synes jeg passer rigtig godt på
de 2 personer som vi har valgt til
årets SSFer.
Vær venlig at give Karin Sonne og
Claus Rønnow en stor hånd.
I år har vi vedtaget at, i også får
standeren, hvorpå mange medlem
mer har skrevet deres autograf.
De længe leve.
Dirigenten takkede formanden og
spurgte, om nogen ønskede ordet til
formandens beretning.
552 Henning Andersen takkede for
den aktive bestyrelse. Han følte, der
er en utryghed ved den nye Prøvestenshavn og ønskede at høre lidt
mere om hvad der sker med den.
Han gjorde opmærksom på, at bug
ten ud for SSF kunne blive til en
udvidelse af SSF's havn, da den var
godt beskyttet mod vind og bølger
og med plads til over 1000 både.
Mange ting strander på økonomien,
bl.a. Øveballen, men han var glad
for at den kunne leve videre i Ros
kilde fjor ved vikingeskibsmuseet.
Henning udtalte lidt utilfredshed
med, at det gik godt med restauran
ten, for så måtte medlemmerne nog
le gange stå udenfor og vente, men
håbede at restauranten med tiden
kunne give lidt overskud til forenin
gen så klubhuset kan klare sig selv.
Også bolværkerne blev kommente
ret. Henning og andre kompetente
medlemmer med forstand på bol
værker og havne gennem et helt liv
havde været ude og stikke i bolvær
ket med knive og fandt, at trævær
ket ikke var så slemt, som bestyrel
sen havde givet indtryk af. Henning
mente, efter alle de undersøgelser
de havde lavet, at det ikke det var
nødvendigt at reparere de næste 15
- 20 år. Henning havde dog konsta
teret, at bolværkerne var så mislig
holdt som noget kan være, men at
de kan repareres for ganske små
penge og komme til at se ordentlig
ud.
550 Lewis Zakariasen mente, at Blå
flag ikke mere var, hvad det har

været, og at det er for dyrt og var
tilfreds med, at vi melder os ud af
ordningen. Lewis foreslog, at besty
relse lavede en overgangsordning
for bladet, for dem der ikke rigtig
var med på det nye med edb, evt. en
kvartalsvis billigudgave af bladet.
Lewis, som ligger ved de 70 meter
bolværk, der skal skiftes mente, at
det sagtens kunne holde 10 - 15 år
endnu, han ønskede en lille smule
mindre fart på med udskiftningen.
Lewis gav også udtryk for, at det
var et stort plus for foreningen, hvis
vi havde et haveriberedskab med
spil og vogn men sagde at, det var
tungt at administrere og dyrt at ved
ligeholde spil og slæbested for at det
bare skal stå til pynt. Det vil være
bedre at flytte spillet ned i midten af
slæbesteder og bruge pladsen til
flere både.
Dirigenten opfordrede til, at talerne
ikke brugte taletid på de emner, der
senere var til debat som forslag.
230 Mogens Møller Iversen. Det
med det blå flag var helt fint, det
gælder om at begrænse omkostnin
gerne. Om folkebådsstævnet mente
Mogens, at medlemmerne også skal
tage stilling, fordi der en del udgif
ter samt at det giver en del besvær
for mange medlemmer med omro
kering af både, for at give plads til
måske 100 kapsejlerne, i øvrigt bør
arrangementer give overskud og
ikke underskud.
450 Heidi Jørgensen spurgte til mo
lefyr og båker fordi disse ikke virke
de.
700 Svend Sokkelund kan se et sti
gende behov for at bestyrelsen giver
flere detaljer omkring molebyggeri
et. Svend ser gerne, der sker lidt
mere på kapsejlads og kan ikke for
stå, at der bliver lavet klubmester
skab uden at nogen får det at vide
og hvorfor laver man ikke et samlet
klubmesterskab for hele klubben.
Dirigenten opremser kort emnerne
og giver ordet til bestyrelsen for at
svare.
Formanden svarer:
Til Heidi. Bestyrelsen har gang i
diverse myndigheder, der skal god
kende de nye båkelys og at det bli
ver udført så snart tilladelserne er
modtaget.

Til Henning. Det er rigtigt, at der er
plads i den nye havn til 1400 både,
men ikke at det er skriften på væg
gen, at vi skal flytte der ud. Bolvær
kerne tilstand er naturligvis ikke
noget bestyrelsen selv har fundet på
for at hive penge ud af medlemmer
ne. Vi har haft professionelle men
nesker ud for at kigge på dem. Lige
nu er der 3 tilbud på at lave moler,
med der er ikke taget bestemmelse
endnu, for vi vil have den rigtige
løsning fra start af. Vi går ikke ud
og siger, at vi skal bruge en masse
penge på bolværker uden, at vi har
baggrund for det. Om klubhuset er
det sådan, at vi har en kontrakt med
forpagter, og det er et plus, at han
gider lave mad til os også, selvom
det en gang i mellem kan være
svært at få plads, men vi har jo Skip
perstuen. Der sidder aldrig ret man
ge, så man kan gå der ind og spise, men der er heller ikke nogen der
forhindrer medlemmerne i at ringe
ned og bestille bord. Formanden er
ikke i tvivl om, at når vi når længe
frem og forretningen er kommet
rigtig i gang, vil klubhuset hvile i
sig selv.
Til Mogens: Til folkebådsstævnet
kommer 30 - 50 både hvis vi er hel
dige, og ja, der er noget økonomi
forbundet ved det, men ligesom ved
DFÆL er der også forbundet noget
præstige og reklame ved disse ar
rangementer. Jeg tror, der er mange,
der kan huske det sidste folkebådsstævne for 10 år siden og den læ
ring, der fulgte med og vi skal også
have et sponsorudvalg, der skal ud
og søge en masse penge, og når vi
bliver dygtige nok, kan det være, at
sådanne arrangementer giver over
skud. Vi skal ikke holde op med at
afholde kapsejladsstævner. Vi skal
starte med at holde stævner og så
gøre dem rentable og gøre lidt mere
opmærksom på os selv udad til i
sejlerdanmark.
Til Lewis: Tak for dit råd om Blå
flag. Det koster os 5000 kr. om året
med en stigning på vej til 6500 kr,
og de penge kan vi godt bruge på
bedre formål. Med hensyn til bladet
bliver det sådan, at der bliver trykt
et antal sider, som kommer til at
sidde på opslagstavlen, så de med

lemmer, der ikke er på pc, kan læse
nyhederne her.
Herefter ønskede flere medlemmer
ordet.
149 Mogens Elchendorn. Med hen
syn til, at vores lejekontrakt udløber
i 2019 vil det være en god ide ikke at
udskyde ansøgning om forlængelse
med den begrundelse, at jo længere
man venter jo sværere kan det være,
og kommer man sent er døren må
ske lukket.
977 Anette Birkholm vil gerne høre,
hvem der er der har kigget på de
bolværker, om det er tilbudsgivere
eller uvildige, og i givet fald, hvem
det er.
230 Mogens Møller Iversen mente
ikke, at folkebådsstævnet ikke skul
le holdes, men kun at medlemmerne
skulle spørges om de vil tage udgif
ten og besværet med det. Om bol
værket har vi brug for mere infor
mation og ikke bare, at det koster
15.000 kr. pr. løbende meter. Mo
gens foreslår, at de mennesker, der
har været ude og se på bolværket og
har forstand på de ting, tages med i
behandlingen.
1054 Michael Fraenkel synes ikke,
de bolværker er så nedslidte, som
de bliver beskyldt for, det må kunne
lade sig gøre at lave noget underafstøtning, til en meget billigere pris.
Michaels erfaring, fra de ekstra kon
tingenter er, at folk melder sig ud og
sidste gang vi havde ekstra kontin
gent, fik vi ikke noget provenu ved
det.
Formanden svarer:
Til Mogens, vi kender godt proble
matikken ved at søge forlængelse
ved Københavns Kommune, vi kan
fylde omkring 20 sider med ønsker
om at forlænge kontrakten og alver
dens tåbelige afslag, for ikke at få
forlængelsen. Der er dog nogle nye
vinde, der blæser, for den afdeling,
der behandler vores sag, er skilt ud
og det er ikke lang tid siden vi skrev
under på den sidste lejeforlængelse.
Vi kunne godt tænke os at få en for
længelse på 25 - 30 år, men så tror
jeg nok, at prisen bliver en helt an
den, og så skal det behandles i bor
gerrepræsentationen
Til Helle, det er klart, at vi har bedt
nogle mennesker, som har forstand
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på bolværker om at kigge på dem,
og det kan da godt være vi skal ha
ve en ingeniør til at kigge på dem.
Men det betyder ikke, at vi ikke skal
have pengene liggende til reparati
on af bolværkerne.
Til Mogens, hvis vi skal spørge
medlemmerne, hver gang, vi i be
styrelsen, skal lave noget i SSF, så
bliver vi da stillestående, for så er
det hver gang på en generalforsam
ling, vi skal spørge. Vi har i budget
tet afsat 48.000 kr. til kapsejlads,
udover at vi skal nok skaffe nogle
sponsorer. Vi har en hel bruger ma
nual fra sidste gang, vi holdt folkebådsstævne og selvom det gav et
underskud har vi nu erfaringerne at
bygge på.
Dirigenten spurgte, om der var lie
re, der ønskede ordet - det var der
ikke.
Herefter blev formandens beretning
sat til afstemning, og formandens
beretning blev vedtaget.
Dirigenten beklagede, at han ikke
havde fået et stemmeudvalg på
plads, så Ole, Inger og Mogens blev
valgt til stemmeudvalget.
Generalforsamlingen holdt en lille
pause

Efter pausen fortsatte generalfor
samlingen med punkt 3 budget.
Næstformanden: Budgettet er trykt i
vores blad, og jeg vil ikke læse alle
punkterne op men kun uddybe de
vigtigste. Budgettet er bygget på, at
vi får den varslede kontingentforhø
jelse. Et af punkterne er, at vi for
venter at skulle købe en nyt edbprogram til at administrere havnen
og føre regnskab med. Budgetteret
beløb 200.000 kr. Det er endnu ikke
besluttet hvilket program, der skal
købes. Der er i budgettet indregnet
et beløb på 12.000 til en fond til 100
års jubilæet.
Dirigenten gør opmærksom på, at
budgettet kun fremlægges. Der skal
ikke stemmes om det og spørger,
om nogen ønsker at komme med
kommentarer til budgettet.
860 Torben Schødt har bemærket, at
vi har renteindtægter men ikke no
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gen renteudgifter og vil gerne høre
hvor stor er vores egenkapital, og
hvor stor del er likvider.
Næstformanden svarer, at vi kører
et likviditetsregnskab, så vi er sikre
på, at pengene strækker til hele peri
oden. Det budget, vi har taget med i
dag, er for næste år. Vi har ikke nog
le lån, derfor ingen renteudgifter,
men vi har nogle indestående på
nogle konti, der giver lidt renteind
tægter. Hvis nogle medlemmer øn
sker en yderligere uddybning af
regnskaberne, er de velkommen til
at komme på kontoret hos kassere
ren eller kontakte revisor, der er
ikke noget fordækt i regnskaberne,
vi lægger gerne alt frem.
264 Joakim Quistorff-Refn, synes at
en ny post på budgettet for 2011 til
en fond til renovering af havnen på
300.000, er et meget stort beløb og
ønsker en uddybning for hvad der
ligger bag dette tal, og hvordan det
vil være i fremtiden.
552 Henning Andersen var enig
med sidste taler, men mente, at hvis
vi godtog de 300.000, så godtog vi
også kontingentforhøjelsen, men det
skal vi stemme om senere.
860 Torben Schødt vil lige uddybe
sit spørgsmål om likvide midler
med, at hvis vi har store beløb stå
ende behøver vi ikke at kræve så
meget op.
Næstformanden svarer at, vi bruger
de penge vi får ind om året, d.v.s. at
vi ikke har en stor opsparing og li
kvide midler liggende, fordi vi også
skal passe på ikke at få for stort
overskud, så skal vi bare betale skat
af det. Regnskabet skal helst balan
cere. Revisor nikker bekræftende.
De 300.000 er vurderet til, at være
det beløb, som med kontingentfor
højelsen og de 800 kr. i ekstra kon
tingent vil være det beløb, vi skal
brug til renovering af havnen, og
fremover vil vi afsætte samme beløb
til vedligeholdelse af havnen. Først
når vi har fået bevilget pengene kan
vi gå konkret til værks.
Herefter ønskede flere medlemmer
ordet.
1092 William Thomasen spørger,
hvor meget edb-programmet skulle
koste.
700 Svend Sokkelund vil gerne have

uddybet de 48.000 til kapsejlads
230 Ole Iversen mener at regnskabet
og budgettet er uigennemsigtigt for
medlemmerne og at budgettet skju
ler indtægter fra forpagter, kommu
nen og arrangementer m.m.; ind
tægter som bliver skjult i modreg
ningen i udgifter. Det betyder, at det
er svært for medlemmerne at se,
hvad der er hvad. Ole Iversen næv
ner nogle eksempler og siger, at det
er svært for medlemmer at se, hvad
der indtægter og udgifter, og mener,
at alt skal gøres op i indtægter og
udgifter, så det er synligt for med
lemmerne. I 2008-2010 er der huller i
budgetterne så det sløres for med
lemmerne. Der kan ikke drages
sammenligning, det samme gælder
for regnskaberne.
Næstformanden svarer: Det nuvæ
rende regnskabsprogram er gam
melt og tungt at arbejde med, og
bestyrelsen ønsker et administrati
onsprogram, der gør foreningens
arbejdsgange mere overskueligt. Det
på budgettet afsatte beløb dækker
både program og evt. undervisning,
men vi har endnu ikke besluttet
hvilket program, der skal købes, det
er vi ved at undersøge.
Om gennemsigtighed i vores regn
skaber vil revisoren lige fortælle lidt
om.
1045 Bjarne Kallesøe, revisor: Jeg
har været revisor her i de seneste 20
år, og regnskaberne her har en me
get fin kontinuitet og en stor specifi
kationsgrad i forhold til, hvad man
ellers ser. Skal det være mere syn
ligt, vil det næsten være en afskrift
af bogholderiets konti og gennem
årene har vi splittet flere ting op end
tidligere, netop for at skabe større
gennemsigtighed. Vi er åbne for, at
hvis nogen medlemmer er mere
nysgerrige vil vi imidlertid vide det
på forhånd, men det er ikke regn
skabet vi skal diskutere her, men
budgettet og det er kun hovedpo
ster, der er budgetteret ned på de
enkelte poster. Budgettet er kun til
oplysning, men skal man vedtage
budgettet på en generalforsamling,
vil det kræve, at man holder gene
ralforsamlinger hver gang budgettet
overskrides, og hvis det ikke over
skrides er det ligeså galt. Når man

vedtager et kontingent af en hvis
størrelse, så passer det nogenlunde
til udgifterne, og så må man have
tillid til, at bestyrelsen forvalter pen
gene efter bedste evne og selvfølge
lig prøver at overholde budgettet.
Det er enhver bestyrelses pligt.
Næstformanden svarer Sokkelund:
De 48.000 kr. til kapsejlads indehol
der alle udgifter til afdelingen, ikke
kun det enkelte folkebådsstævne.
Herefter ønskede flere medlemmer
ordet.
92 Jens Andersen var glad for revi
sorens forklaring men ønskede alli
gevel at regnskab og budget tydeli
gere viste hvor indtægt og udgifter
kommer fra.
1092 William Thomasen er enig i at,
bestyrelsen skal have de bedste ar
bejdsbetingelser, for det er et stort
arbejde, de udfører, men mener det
er rablende vanvittigt at bruge
200.000 kr. til et administrationspro
gram for at administrere et budget
på et par millioner. Der må kunne
findes noget billigere uden at skulle
gå tilbage til papir og kuglepen.
700 Svend Sokkelund: Der er tre
poster i det her budget, der undrer
mig en del, der er en stigning i be
styrelsen fra 4.500 til 34.000 og en
stigning til juniorer fra 39.000 til
120.000, det kræver en uddybning.
Svend oplyser, at DS laver et regn
skabsprogram til sejlklubber, der er
meget billigere end 200.000, men
gætter på ca. 1.500 kr. om året.
Næstformanden svarer. De 200.000
er budgetteret således, at 120.000 er
til programmet og resten til kurser
m.m., og det er endnu ikke fastlagt
hvilke program der vælges. Nogle
af os har været på seminar i samar
bejde med DS for at få en indføring
de programmer, der er på markedet.
Budgettet for bestyrelsen og junio
rer er uforandret i forhold til sidste,
år men der blev ikke brugt så mange
penge sidste år, derfor er der for
skel, når Svend sammenligner regn
skab og budget.
Herefter ønskede flere medlemmer
ordet.
550 Lewis. Det er lidt pinligt, at vi
skal have en revisor til at fortælle,
hvordan regnskaberne hænger sam
men. Det vi skal fortælle bestyrelsen

nu er, at flere poster måske kan ud
skydes eller tingene trække ud, så
det kan hænge sammen.
Dirigenten gjorde opmærksom på,
at det kan blive en meget lang gene
ralforsamling, hvis budgettet skal
diskuteres så grundigt. Budgettet er
kun et forslag til, hvordan pengene
skal bruges og der skal ikke stem
mes om det. Budgettet er afhængig
af det senere forslag om kontingent
forhøjelsen, så budgettet bør kun
gennemgås i store træk.
230 Mogens Iversen mener stadig, at
medlemmerne ud af regnskabet skal
kunne se de enkelte poster.
929 Per Østergår gav udtryk for, at
budgettet som der er, er det bedste
redskab at arbejde med.
Næstformanden: Vi vil gerne arbej
de på at gøre tingene mere synlige,
men hvis der er nogle medlemmer,
der vil vide noget mere, så er de
velkommen på kontoret i åbningsti
den. Vi lægger gerne alt frem, vi har
ikke noget at skjule, alle er velkom
men til at komme og gennemgå
regnskab og bilag.
Dirigenten: Med dette lukker vi
budgettet og går videre til
Punkt 4 lovændringsforslag.
Dirigenten fastslår at forslag 1. ikke
er et lovændringsforslag men at det
bliver taget med alligevel, men af
stemning om forslaget kan ske med
håndsrækning med almindeligt
stemmeflertal.
Forslag 1 handler om kontingent
stigningerne.
Formanden begrunder forslaget
med, at vi har nogle bolværker, der
står til udskiftning og en havn der
generelt forfalder og med de ind
tægter, der er lige nu, er der ikke
råd til større forbedringer og vi har
også nogle renoveringer, der haster.
Vi har indhentet ekspertudsagn og
hører gerne fra flere med forstand
på disse ting, inden den endelige
beslutning tages. Specielt slemt står
det til ude på nordre mole, der er
skredet så meget, at ungdomshuset
har fået utætheder i taget.
713 Bjarne Ørskov foreslår skriftlig
afstemning til forslag 1.
550 Lewis mener, at indskuddet
skulle stige.

860 Torben Høst, spørger om forsla
get kan deles op i 2 bidder og fore
slår at få rådgivende ingeniører til at
komme og kigge på det, før man
beslutter at bruge penge.
Dirigenten: Et rettidig indkommet
forslag kan ikke opdeles, der kan
kun komme ændringsforslag.
230 Mogen Iversen foreslår, om fo
reslår ikke kommunen, der ejer ung
domshuset, kan være med til at be
tale og evt. søge nogle sponsorer.
687 Jørgen Rindal har et ændrings
forslag, hvor også leje for skure, slæ
bejolle og haver hæves.
264 Joakim mener ikke, der er
grundlag for en stigning nu, fordi
det ikke er helt oplyst, hvad der
præcis skal laves og hvornår. Kon
tingentforhøjelsen bør derfor vente,
til det er helt klarlagt og evt. optages
på en ekstraordinær generalforsamling.
414 Eva Noer Kondrup gør op
mærksom på, at i andre havne, hvor
hun har ligget, er der, i forhold til
SSF, meget dyrere og der er surt
pligtarbejde og vil gerne bakke be
styrelsen op med at få vedligeholdt
havnen løbende fremover.
Næstformanden svarer: Vi har prø
vet at begrænse os lidt, for jo mere
vi arbejdede med disse forslag, jo
mere kommer der frem, og vi måtte
ligesom tegne en streg i sandet og
sige stop. Vi vil gerne tage de andre
stigninger til overvejelse, måske til
næste generalforsamling. Vi vil ger
ne tage forslag om indskud, haver
og skure m.m. op til næste general
forsamling, men vi vil gerne have
tid til at gennemarbejde det ordentligt.
Som det blev sagt tidligere, er det en
god ide at inddrage uvildige, men vi
skal have penge til at arbejde med
hvis vi skal gøre noget. Vi bruger
ikke penge, før vi er sikre på, at det
er det rigtige vi gør. Det kan godt
være kommunen vil være med til at
betale, og vi kontakter kommunen,
når de færdige planer ligger og kan
præsentere dem for kommunen. Til
Joakim, vi har gennemarbejdet det
hele med professionelle folk, men vi
skal have penge til at arbejde videre
med, ellers kommer vi ingen vegne.
Til Eva, det er meningen at forhøjel
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sen på 300.000 kr. skal øremærkes til
fremtidig vedligeholdelse.
Herefter ønskede flere medlemmer
ordet.
182 Jens Andersen spørger, Hvis vi
siger ja til forslaget, vil der så blive
igangsat et 2 mill. kr. arbejde med
buldozere kørende i lang tid på
pladsen? Hvor meget skal vi inve
stere når vi ved at lejen kun går til
2019? Kan vi ikke nøjes med at re
parere billigere så det kun holder 15
- 20 år?
276 Ole Juhl kunne ikke få tallene i
budgettet til at hænge sammen i
forhold til stigningen og ønskede
det uddybet.
Næstformanden svarer: Der bliver
ikke sat et projekt i gang til 2 mill.
med store gravemaskiner og alt mu
ligt. Arbejdet forventes blive udført
i mindre dele og at kunne holdes
indenfor det planlagte budget ud fra
de tilbud, vi har fået. Budgettallene
er vores bedste bud og det regner vi
med at kunne holde.
Herefter ønskede flere medlemmer
ordet.
50 Ole Jensen synes, at forslaget er
en nødvendighed for at beholde
havnen, men han henstiller til besty
relsen om, at fremtidige forslag ikke
kun kommer med 3 måneders var
sel.
276 Ole Juhl foreslår, at bestyrelsen
trækker forslaget og fremsætter et
for kontingentforhøjelsen og et for
ekstrakontingentet.
264 Joakim Quistorff-Refn har et
ændringsforslag, der går ud på at
forhøje kontingentet, som foreslået,
og vente med ekstrakontingente: til
planlægningen er færdig.
Næstformanden: Bestyrelsen fast
holder forslaget som et forslag og
oplyser, at der kan laves en afdrags
ordning på ekstrakontingentet, hvis
det er nødvendigt.
Dirigenten: Bestyrelsen ønsker at
diskutere situationen, der holdes
derfor en lille pause.
Generalforsamlingen genoptages
Formanden får ordet: Bestyrelsen er
enig om at, det forslag der er stillet
er nødvendigt, vi vil ikke gå på
kompromis med vores ansvarlig
hed, og der er sådan, at hvis forsla
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get ikke går igennem, vælger besty
relsen og kassereren at trække sig.
Dirigenten: Nu er det jo ikke nemt
at være dirigent, jeg skal lige spørge
bestyrelsen, om bestyrelsen evt. vil
gå ind for de ændringsforslag der
ligger vedr. stigninger på skure
m.m. som alternativ.
Formanden: Vi kan godt se, at der er
noget alternativt i det, og vi kan ta
ge det op på generalforsamlingen til
foråret, men vi står klart fast på det,
vi har bedt om. Vi føler der er abso
lut nødvendigt, ellers havde vi ikke
bedt om det, og vi håber, at I bakker
op om det.
Jørgen Rindal trækker sit forslag.
Dirigenten: Vi står nu med 2 forslag,
bestyrelsens forslag og det forslag,
hvor de 800 kr. er taget ud af forsla
get.
550 Lewis: Jeg skal beklage, hvis
generalforsamlingen skal slutte med
en trussel, jeg vil af flere grunde
anbefale at stemme ja til forslaget.
Formanden: Det er ikke en trussel,
men vi føler, at vi gør det, fordi det
er nødvendigt, og det er for os et
spørgsmål om at være ansvarlig. Vi
skal vedligeholde denne havn, og
det er ikke godt nok, det der er fore
gået i de foregående år. og det bety
der, at nu kommer betalingen. Vi vil
ikke stå til ansvar, hvis der sker no
get på grund af manglende vedlige
holdelse.
149 Mogens Elchendorn: Problemet
er, at lejemålet udløber i 2019, hvil
ke garantier har vi for, at kommu
nen er venlig overfor os.
1261 Mogens: Jeg mener, at bestyrel
sen har gjort et godt stykke arbejde,
men gæstesejlerne ligger alt for bil
ligt i SSF.
148 Palle Thilo, mener, ligesom tidli
gere talere, at det er en stor mund
fuld uden at vide præcis, hvad pen
gene går til og foreslår at stemme
nej til forslaget og udskyde det, til
der ligger nogle klare planer og så
tage det op på en ekstraordinær ge
neralforsamling.
635 Claus Rønnov foreslår af mange
grunde at stemme ja til forslaget.
552 Henning Andersen mener, det
er bedre, hvis bestyrelsen går med
på kompromis og bliver siddende,
uanset hvordan det går, og arbejder

videre efter bedste evne ligesom
politikerne.
Formanden: Vi forandrer ikke vores
mening. Der klart, at de penge skal
vi have, fordi havnen ikke er i så
god stand. Med hensyn til lejemå
lets længde, hvis vi undlader at re
parere eller bare vedligeholder, som
nogle her i salen ønsker, giver vi jo
netop kommunen grund til ikke at
fortsætte lejemålet. De 800 kr. er
øremærket til molerne, og vi vil tage
nogle uvildige til at se på molerne.
Dirigenten: Der stemmes om forslag
1 og der er 189 stemmeberettiget,
resultatet er 3 blanke, 60 nej og 108
ja, forslaget er vedtaget.
Dirigenten oplæser forslag 2.
Formanden begrunder forslaget
med at det er unødvendigt at have 2
generalforsamlinger om året, og at
der bruges meget tid på forberedel
serne, tid, der kunne bruges meget
mere fornuftigt, og at valgte besty
relsesmedlemmer har bedre mulig
hed for at sætte sig ind i arbejdet.
552 Henning Andersen mener, at
forslaget bør annulleres, fordi besty
relsen har foretaget afvikling af ma
teriel og ønsker at foretage afvikling
af SSF's medlemsorgan, samt ønsker
at anlægge millionstore arbejdsop
gaver, der er forhastede og uden
klargjorte dokumentationer. Derfor
er det ikke ønskeligt med længere
tid mellem generalforsamlingerne
pt., og at alle omtalte særønsker ta
ges til revision om 5 år, i oktober
2015.
929 Per Østergaard mener, det er en
god ide med en generalforsamling
om året. De kan, hvis det er nødven
digt, suppleres med en ekstraordi
nær generalforsamling og medlems
møder.
460 Lewis har indsendt et ændrings
forslag, der går ud at udsætte lovændringsforslagsdelen til senere,
fordi det tilsyneladende ikke er gen
nemarbejdet og synes, at man skal
bruge mere tid på det.
891 Poul Christensen: Vi har haft et
lovudvalg, bestående af Jørgen Rin
dal, Ib Petersen og mig, kørende i
flere år, så det er ikke noget, vi lige
har sjusket sammen, og bestyrelsen
har løbende været med og gør op

mærksom på, at forslag 2 kun går
ud på at, der skal holdes 1 general
forsamling om året i stedet for 2,
resten i forslaget er konsekvensret
telser, som er nødvendige, hvis for
slaget bliver vedtaget.
Der stemmes skriftligt om forslag 2.
Resultat af afstemninger var 153
stemmer, 131 ja, 22 nej, forslaget er
vedtaget
Forslag 3
Dirigenten oplæser forslaget.
891 Poul Christensen begrunder
forslaget med, at formuleringen af
lovparagraffen er blevet misforstået
af nogle medlemmer, så det er kun
en ændring af formuleringen så mis
forståelser undgås.
635 Claus Rønnow foreslår at ændre
ordet indskud i forslaget til ordet
gebyr.
929 Per Østergaard foreslår, at der
stemmes om forslag 3-6 under et,
fordi der ikke er nogen problemer
ved disse forslag.
Dirigenten spørger, om nogen i for
samlingen har noget imod dette for
slag, dog med den betingelse, at der
stemmes med en stemmeseddel til
hvert forslag. Ingen protesterede.
Dirigenten gennemgik forslagene,
og der var:
Ingen kommentar til forslag 4.
Ingen kommentar til forslag 5.
Ingen kommentar til forslag 6.
Der stemmes om forslagene 3 - 6 i
samme arbejdsgang, dog sådan at
ordet "indskud" ændres til "gebyr"
i forslag 3.
Resultat af afstemningerne var
Forslag 3, ja 139, nej 2
Forslag 4, ja 139, nej 3
Forslag 5, ja 139, nej 4
Forslag 6, ja 139, nej 3
Dirigenten gennemgår forslag 7
230 Mogens Iversen (forslags
stilleren) begrunder forslaget med,
at 8 dage er for lidt tid til at informe
re medlemmerne om indkaldelsen,
og at det må være nok med 50 med
lemmer til at kræve en ekstraordi
nær generalforsamling.
Formanden svarer: Når man indkal
der til en ekstraordinær generalfor
samling, er der vigtige punkter på
dagsordenen, og 8 dages indkaldel

se er rimeligt, hvis det er en haste
sag, der kræver hurtigt svar. Det
ikke må være så let at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, at
det kan ske i tide og utide, så kravet
om at det kræver ca. 10% af forenin
gens medlemmer (ca.100 medlem
mer), er rimeligt.
550 Lewis mener, at den nuværende
lov er ok, det skal ikke være for
nemt at indkalde. Lewis ønskede
dog, at der til det nuværende, efter
sidste linie blev tilføjet, lovæn
dringsforslag kan kun behandles på
den ordinære generalforsamling.
929 Per Østergård mener, at det vil
svække formålet med den ekstraor
dinære generalforsamling, hvis der
sættes begrænsninger, som Lewis
nævner det.
230 Mogens Iversen ønsker at ændre
sit forslag således, at 3 ugers varsel
ændres til de nuværende 8 dage.
Formanden, bestyrelsen ønsker at
beholde den nuværende ordlyd og
foreslår at stemme nej til forslaget
såfremt man ikke er enig.
Dirigenten: Vi går til afstemning, og
vi stemmer om det mest vidtgående
forslag, om der overhovedet skal
ændres noget.
Resultat af afstemningerne var 21
for, 115 mod og 2 blanke, forslaget
er forkastet.
Næste punkt er punkt 6 Andre for
slag.
Dirigenten gennemgår forslag 1 og
gør opmærksom på at, det er forsla
get der skal stemmes om, resten af
forslaget er konsekvensrettelser, der
er nødvendige hvis forslaget bliver
vedtaget.
Formanden: Begrundelsen for, at vi
nedlægger bladet, er, at det er en
stor sum penge på budgettet og der
er varslet store stigninger på udgif
ter til porto, så det bliver bestemt
ikke billigere. En anden ting er, at
bladet ikke mere bliver brugt, som
bladet oprindeligt er tiltænkt. Det
vil være en fordel at gå over til de
nye medier som hjemmesiden, hvor
nyheder og meget andet kan bringes
i samme takt, som de tilgår redaktø
ren. Redaktøren har også udmeldt
at, han ikke ønsker at fortsætte med
bladet efter valgperiodens udløb.

929 Per Østergaard foreslår som
tillæg til forslag 1, at der af hensyn
til de medlemmer, der ikke er på
nettet bliver mulighed for at få til
sendt blade, hvis de i forvejen har
afleveret frankerede kuverter.
891 Redaktøren: Forslag om at ud
sende nyhedsbreve til medlemmer,
der ønsker det, har også været dis
kuteret, men det vil kræve ekstra
arbejde at registrere og måske flere
gange om måneden at kuvertere
disse breve. I min 15 år lange perio
de som redaktør har jeg stort set
konstant søgt om at få nogle med
lemmer til at hjælpe for at gøre bla
det bedre, og det er ikke lykkedes,
så jeg tror heller ikke vi får nogle til
at sidde og kuvertere og registrere,
og så er der kun bestyrelsen tilbage,
og vi har faktisk nok at lave.
552 Henning Andersen ønsker ikke
bladet nedlagt, fordi, for ham som
for så mange ældre medlemmer er
rart at have liggende på sofaborder,
og de er villige til selv at betale.
Henning har også entreret med et
trykkeri om at få lavet et blad 8 gan
ge om året i halv størrelse til 1/3
mindre pris, (et eksempel fremvises
fra talerstolen). Henning giver også
udtryk for, at økonomien i SSF er så
god, at en kvart million til bladet
ikke er noget problem.
Mogens Krasser ønsker meget be
stemt at beholde bladet.
635 Claus Rønnow: Jeg er en af dem,
der er meget glad for bladet, fordi
jeg i forhold til edb kun er nået et
skridt længere end fjerpennen, men
det betyder ikke, jeg vil kæmpe med
næb og klør for at beholde det. Jeg
kan godt se det økonomiske i at bru
ge hjemmesiden. Men jeg er lidt ner
vøs for det redaktionelle indhold på
hjemmesiden, hvis alle og enhver
bare kan skrive hvad de har lyst til
af pæne og især mindre pæne ting.
Jeg er også bekymret for, at hvis det
kun er elektronisk, læses det kun
selektivt, så man læser det, der er
interessant for den enkelte. Derfor
mener jeg, der skal være en sikker
hed for, at der sker en redaktionel
behandling og der skal være en sik
kerhed for, at materialet bliver stillet
op på en sådan måde at også jeg kan
læse og forstå det.
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891 Redaktør: Nu er der mange
spørgsmål på banen, så jeg vil prøve
at få det hele med. Til Henning og
forslaget om et mindre blad, vil det
efter vores beregninger koste ca.
160.000 uden at medregne de nye
stigninger, og så er besparelsen ikke
særlig stor. Skal det udsendes i fær
re oplag, bliver nyhederne ældre og
der vil blive skrevet mindre til bla
det. Alt i alt ingen større økonomisk
gevinst, og jeg tror ikke at medlem
merne pludselig begynder at skrive
mere.
Det med at have bladet som papir
liggende på bordet er vel efterhån
den at regne som ren nostalgi. Den
moderne udvikling går videre, og
det vi skal bruge, er et medie, der
kan komme med nyheder, indkal
delser, indlæg fra medlemmer og
andre oplysninger, ligeså hurtigt
som de indkommer.
Til Claus. En webmaster er en der
laver hjemmesiden og sætter det
ind, han får, usorteret. Det ligger i
mit forslag, at vi skal have en webredaktør, som kan redigere de ting,
der kommer ind og sætte det op på
samme måde, som det hidtil er gjort
i bladet. På den måde kan vi, lige
som hidtil, sortere de ikke pame
indlæg fra.
Sideløbende med opdatering af
hjemmesiden ligger det i forslaget,
at der bliver lavet et nyhedsbrev på
papir, som er en aftryk af det nye på
hjemmesiden, som sættes op som en
vægavis eller kan afhentes.
Dirigenten: Der er nu det oprindeli
ge forslag og et forslag om at lave en
billigere udgave med færre numre
og et forslag, der går ud på at, hvis
bladet bliver nedlagt skal der være
mulighed for at få udsendt nyheds
brevene.
Der stemmes om det oprindelige
forslag 1 andre forslag og der er for
langt skriftlig afstemning.
Resultat blev 78 ja, 52 nej og 2 blan
ke, forslaget er vedtaget
Dirigenten: Der er nu et ændrings
forslag, der gå ud på at der bliver
sendt nyhedsbreve til de medlem
mer der måtte ønske dette. Forslaget
blev forkastet med overvejende fler
tal.
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Forslag 2
891 Poul Christen forklarer at det i
forslaget kun er en sproglig æn
dring for at gøre indholdet mere
utvetydigt.
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget vedtaget med stort flertal.
Forslag 3
Bestyrelsen har ønsket at trække
forslaget.
Forslag 4
891 Poul Christen forklarer, at for
slaget går ud på at få alle ansøg
ningsfrister til at falde på samme
tid, det vil også være lettere for
medlemmerne at huske.
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget vedtaget med stort flertal.
Forslag 5
Efter lidt diskussion ønskede besty
relsen at trække forslaget.
Forslag 6
891 Poul Christensen: Den første del
af forslaget er, også her, for at samle
alle ansøgningsfrister til at være på
samme tidspunkt. Det næste er et
afsnit om, at medlemmer, der øn
sker låneplads, skal søge specielt.
Dette afsnit ønskes slettet, fordi det
fremgår af ansøgningsskemaet hvil
ke type plads, der søges om.
687 Jørgen Rindal mener, at denne
passus skal fjernes, fordi det er af
stor betydning at havneudvalget har
nogle retningslinjer for deres arbej
de på alle punkter. Hvis der ikke er
nogle retningslinjer vil medlemmer
ne have en frygt for, at havneudval
get kører helt sit eget løb i den sag,
og teoretisk kunne man forestille sig
at hvis man fjernede denne passus,
ville havneudvalget måske vælge en
eller anden til at få en låneplads,
som ikke en gang havde søgt eller
havde anciennitet, så havneudvalget
faktisk har frie hænder, til at gøre
lige hvad pokker de vil, og det vil
ikke til fordel for nogen parter.
Næstformanden svarer: Havneud
valget har de sidste år praktiseret, at
alle ansøgninger bliver offentliggjort
både på hjemmesiden, ved opslag
og i bladet. Vi har lagt frem, hvem

der har fået tildelt plads, alt har væ
ret åbent, der er ikke nogen der kan
snyde og ikke nogen, der kan få til
delt noget, uden at rettighederne er i
orden.
687 Jørgen Rindal: Det er ikke, fordi
jeg vil mistænkeliggøre havneudval
get. For mig at se er det en støtte for
havneudvalget at have en fast regel
at gå ud fra og deres arbejde bliver
lettet.
Næstformanden svarer: Vi har ikke
de problemer, som Jørgen fremhæ
ver og det vil give os mere arbejde
ved at beholde den omtalte passus.
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget er vedtaget med stort fler
tal.
Dirigenten gennemgår forslag 7
Søren Bødtger: I forslaget er en æn
dring af længden på slæbejoller fra 4
til 3 meter. Det kan være uhensigts
mæssigt for de medlemmer, som
har købt en slæbejolle på 4 meter.
Næstformanden: Vi ændrer forsla
get til at gælde de nuværende 4 me
ter.
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget vedtaget med stort flertal.
Forslag 8
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget er vedtaget med stort fler
tal.
Forslag 9
Næstformanden begrunder forsla
get med at det er en præcisering af
perioden for vinteroplæggere vi har
brug for.
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget er vedtaget med stort fler
tal.
Forslag 10
Efter lidt diskussion ønskede besty
relsen at trække forslaget.
Forslag 11
Næstformanden begrunder forsla
get med, at særligt i vinterperioden
gør de mange storme at bådene
trækker kraftigt i fortøjningerne og
isen har samme påvirkning, så det
er for at skåne broen mest muligt.
Der stemmes ved håndsoprækning
forslaget er vedtaget med stort fler

tal.
Forslag 12.
Sekretæren begrunder forslaget. Det
nuværende klubhusreglement er
lavet til tiderne, før restauranten
blev forpagtet ud og passer derfor
ikke til de nuværende forhold. Det
nye reglement er tilpasset forhol
dende som de er i dag.
697 Mogens Fuglsang mener, at for
pagter har lov til at lave et rygerum
på under 40 m2.
Næstformanden svarer: I forpagtningsaftalen står, at ændringer af
lokalerne kræver inddragelse af be
styrelsen, så forpagter kan ikke bare
ændre lokaleforholdene.
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget er vedtaget med stort fler
tal.
Forslag 13
Næstformanden begrunder forsla
get med, at det har været svært sat
få opkrævet restancer fra "ikke gåede vagter", og bestyrelsen ønsker
den samme konsekvens som for alle
andre restancer.
388 Svend Erik kan ikke forstå, at vi
har medlemmer gående, der ikke
har betalt deres gæld i flere år og
mener, at hvis man ikke betaler, så
er man ikke medlem mere.
524 Jørgen Steiner har konstateret,
at der ligge ca. 30 både uden årsmærke og kan derfor ikke se, om de
har betalt. Han mener, det er fint, at
bestyrelsen får mulighed for at op
kræve pengene.
Næstformanden svarer: Havneud
valget har været rundt og kontrolle
re og udskrevet gebyrer for de for
hold, der ikke er i orden.
Der stemmes ved håndsoprækning
forslaget er vedtaget med stort fler
tal.
Forslag 14
414 Eva Noer Kondrup begrunder
forslaget med, at det på mange må
der er en stor fordel for bådejerne at
beholde slæbestedet i sin nuværen
de form, og at det er med til at skabe
et samlingssted for medlemmer og
slæbestedet vil blive brugt mere i
fremtiden.
Formanden: Vi har selvfølgelig un

dersøgt tingene omkring et beddinglaug. SSF skal stå for vedlige
holdelse og forsikring ved maskin
fejl, men medlemmer af et lav selv
skal forsikre sig mod de fejl, de selv
er skyld i evt. via familieforsikrin
gen. Vi skal derfor have deponeret
et bevis for, at de har forsikringen i
orden. Desuden skal medlemmerne
af beddinglauget gennemgå et kur
sus i brugen af spillet. Vedligehol
delsen skal udføres af et anerkendt
firma for at vores forsikring dækker.
Vedligeholdelse og forsikring kom
mer til at koste ca. 20.000 kr. om
året.
Næstformanden svarer: Vi prøver
for tiden at undersøge hvad vi
egentlig må bruge spillet til. Der er
kommet mange ny regler, især på
miljøområdet. Der må f.eks. ikke
vaskes både mere, så der er kun tale
om ganske små reparationer, der
ikke sviner. Vi skal også have lavet
nogle regler om, hvad vi må med
spil og slæbested, men det er efter
hånden meget begrænset.
414 Eva Noer Kondrup synes, det er
godt, at tingene bliver undersøgt og
at vi skal give det en chance.
891 Poul Christensen. Når vi tænker
på, hvor lidt slæbestedet har været
brugt i de senere år, er det mange
penge at ofre. Hidtil har det været
pladsmanden, der betjente spillet,
og han er kun til stede i normal ar
bejdstid og de fleste lystsejlere sejler
udenfor normal arbejdstid. Skal
spillet være klar for en nødsituation,
som forslagsstilleren ønsker, skal
der faktisk være et beredskab hele
døgnet, ellers bliver det ikke brugt
mere end hidtil.
450 Heidi Jørgensen: Der vil være
nogle tider, man kan kontakte lauget og det er lauget, der finder ud
af, hvordan det skal være. Der skal
selvfølgelig være en betaling, og vi
skal også finde ud af hvor meget
brug der egentlig er af spillet, for jeg
synes heller ikke, at et spil skal hol
des ved lige for 20.000 om året, hvis
der kun er to både der kommer op.
700 Sokkelund: Vi skal overveje si
tuationen meget og måske anskaffe
en lift i stedet.
Dirigenten henstiller til, at man hol
der sig til forslaget.

552 Henning Andersen mener, at
når vi nu har nogle ildsjæle, der vil
arbejde med slæbestedet, skal vi
beholde slæbestedet som en forsik
ring og håbe på, at vi ikke får brug
for det. Det skal bare altid være der,
og vi er over 1000 medlemmer til at
betale til det.
230 Mogens Iversen foreslår at vi
stemmer for beddinglauget, og lau
get skal så indgå i et samarbejde
med bestyrelse og tale alle aspekter
igennem og herefter tages den ende
lige beslutning.
597 Mogens Fuglsang: Nu vil vi ger
ne have kapsejladsen til at fungere,
og til næste år skal vi afholde folkebådsstævne, og de har ry for at sejle
rorerne af og der vil det være rart at
have en bedding.
Der stemmes ved håndsoprækning,
forslaget er vedtaget med stort fler
tal.
Forslag 15
Efter lidt diskussion ønsker for
slagsstilleren at trække forslaget.
Forslag 16
Efter lidt diskussion ønsker for
slagsstilleren at trække forslaget.
Forslag 17
Efter lidt diskussion ønsker for
slagsstilleren at trække forslaget.
Punkt 6 Valg
Dirigenten oplyser, at med vedta
gelsen af kun 1 årlig generalforsam
ling gælder valgperioden for resten
af en 2 års periode, nemlig IVi år
indtil marts 2012.
Formand Tonny Pedersen bliver
genvalgt
Kapsejladschef Marc Pedersen bli
ver genvalgt
Ungdoms- og jolleleder Lena An
dersen bliver genvalgt
Havneudvalgsmedlem Flemming
von Wowern bliver genvalgt
Havneudvalgsmedlem Leif Henrik
sen bliver genvalgt
Formanden for klubhus og bygnin
ger Fritz Meiniche bliver genvalgt
1 suppleant til bestyrelsen Arne Ol
sen bliver genvalgt
Kasserer Britta Scharff bliver gen
valgt
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1 kasserersuppleant Lillian Green
Jensen bliver genvalgt
Dirigenten: Vi holder en lille pause
og går derefter videre til
Punkt 7. eventuelt.
Dirigenten gør opmærksom på, at
under dette punkt kan der tales,
men man kan ikke vedtage noget.
294 Elin gør opmærksom på senio
rernes bankospil søndag den 7. no
vember.
15 Petersen ønsker at få nogle bed
re stole at sidde i på nattevagten
700 Sokkelund siger, man kan være
dybt uenige med dem, og det har vi
været godt og grundigt i dag, men
jeg synes, vi skal give bestyrelsen
og lovudvalget en hånd, de gør et
kæmpestort stykke arbejde.
Dirigenten: Da der ikke er flere der
ønsker ordet, er der en tradition
for, at formanden altid siger et en
kelt ord her til sidst.
Formanden: Jeg vil godt have lov at
sige, det har været en fornøjelse, og
jeg vil godt takke Henning Ander
sen, Svend Sokkelund og Mogens
Iversen, for det er den type med
lemmer, der sørger for at bestyrel
sen skal op og stå på tæerne for at
følge med, så det er ganske glim
rende, at medlemmerne er så kriti
ske som de er, det er det som er
med til at udvikle os alle sammen.
Jeg vil også sige tak for en meget
lang og også givtig generalforsam
ling og tak for tilliden, og vi ses til
foråret. Og så er der en øl eller
vand på stemmeseddel nr. 2,
Tak for denne gang og et leve for
foreningen
Som tak for det store arbejde, diri
genten har udført i dag, donerer
formanden, på foreningens vegne,
et par flasker rødvin til dirigenten.
Dirigenten takker og meddeler, at
han desværre er bortrejst til for
årets generalforsamling.

Havneudvalget siger:

Husk det nu!
Ansøgning om plads og skur kan sendes til havneudvalget,
mellem 1. januar og 1. marts 2011.
Ansøgningsskemaer findes på hjemmesiden i januar og februar
og kan udfyldes online. Derudover vil der i februar findes an
søgningsblanketter i mellemgangen i klubhuset.
Ansøgninger der modtages efter fristens udløb, vil ikke komme
i betragtning.
Det er med undren i havneudvalget, at der ligger så mange bå
de i vandet, uden at der er indsendt meddelelse til bestyrelsen
eller havneudvalget om, at man ikke ønsker at benytte sin vin
terplads på land , hvilket man ifølge vores vedtægter, er forplig
tet til.
Ordensreglement Havnen
§21
Såfremt en bådejer med fast plads ikke ønsker at benytte sin vinterplads på land, skal
dette meddeles bestyrelsen skriftligt hvert år senest 1. oktober.
Ved undladelse heraf vil der, udover almindelig pladsleje, blive opkrævet ekstra
pladsleje for pladsen på land.

Nye regler for midterbroen
Det er besluttet på sidste genforsamling, at der ikke må fortøjes
både til midterbroen fra den 15. november til 1. marts. Det be
tyder, at alle både skal flyttes fra midterbroen til en af de faste
moler, for at mindske risikoen for skade, på denne, som følge af
isdannelser i havnen.
Derfor bedes de bådejere, der endnu ligger ved midterbroen,
sørge for at flytte deres båd snarest, pladsmanden er gerne be
hjælpelig med at finde en egnet plads.
Skulle ovenstående undre nogen, så kan det anbefales, at læse
klubbens love og reglementer, det kan give svar på mange
spørgsmål.
God jul og godt nytår til alle i SSF

Havneudvalget
Søren Bødtker
sen
Dirigent
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Poul Christen
Referent

I regn og slud - skal posten ud
Du behøver ikke at tage alt tøjet på, for at løbe ned til postkassen i
dårligt og koldt vejr med et brev, frankeret med et dyrt frimærke,
bare for et sende en besked til SSF
I disse moderne tider kan vi sidde behageligt hjemme i den var
me stue og skrive til hinanden - på mail.
Gør det lettere for os - og for dig selv.
Send en e-mail til: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk,
så gemmer vi din mailadresse i systemet, og vi
kan fremoverkommunikere pr. mail.
Husk at skrive dit medlemsnummer i mailen.
Sejler hilsen Britta

Til alle bådejere, der har ansvarsforsikring i Codan gennem SSF!
Vi har lige haft en kedelig sag, hvor en bådejer troede, at han havde 2 forsikringer, fordi foreningen opkrævede 2 for
sikringspræmier - og så var den ene police sat ud af spillet for flere år siden.
Det har været min store frygt at komme i den situation, hvor et medlem fik en skade, og så ikke var forsikret på grund
af en administrationsfejl.

Vil I derfor have den ulejlighed at tjekke hos Codan, om Jeres ansvarsforsikring gennem SSF er ak
tiv - og hvis ikke - bør vi straks få det rettet.
Henvendelse kan ske til:
Birgit Langhof i Sejlersekretariatet - direkte tlf. 33 55 51 68 - e-mail: BLG@codan.dk
I øvrigt kan oplyses, at præmien for ansvarsforsikring stiger fra Codans side i 2011,
så vi ser os nødsaget til at hæve præmien til kr. 225 årligt.
Med sejlerhilsen
Britta
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Kragejollens historie
(Kragejollen) Benævnelsen, som der
menes at være historisk belæg for,
er ændret igennem tiderne, er ikke
brugt her og kan kun vanskeligt
tilpasses ind i ældre tiders Rim, der
blev kvædet, som "kvad" der var
talerim.
Men det kan kragejollens oprindeli
ge navn" Kraken" . Der menes at
skyldes kyst egenes stammer. Der
var Kraker på 6" til 8 "m. Det er
derfor et skudsmål på den ranke,
ret kraftige egestamme, der også
blev er skudsmål ifølge " historiske
kilder" på vel proportionerede ting
bla. høje, ranke personer som vikin
gehøvdingen Regner Lodbrog og
hans Hustru som han først mødte,
efter at hans mænd var sendt i lctnd
for at bage brød, som alt sammen
brændte på, da de ikke kunne få
øjnene væk fra en pige, der var me
get smuk høj og rank som en
"krake" og derfor fik navnet Kraka,
da hun kom til ham iført sit net. En
af fortidshistoriens store mænd fik
bl.a. også sit skudsmål efter egestammen "Kraken" Rolf "Krake".
Her har vi kraken i han og hun køn
som et tegn på hvilken betydning
egetræs stammen ," kraken" på flere
forskellige måder har haft i vikin
getidens sprog.
Men det væsentligste og vigtigste,
var at Kraken var velegnet, at kløve
til bygning af både og heraf vel
(krakerne). Kystegens krumgroede
undergrene blev anvendt til stævne,
spant ovs. Kystegen eller strande
gen voksede under vanskelige,
vindblæste forhold så de var mindre
og måske derved mere velegnede,
end de meget store skov ege til byg
ning af mindre både. Endeligt må
det fortælles. Der vokser stadigvæk
strand ege visse steder langs vorers
kyster bla. i skovene bag Nivå bug
tens strande hvor de står smukke og
ranke, som de vel nok har gjort både
før og efter Rolf Krake og den ranke
smukke Kraka. Dronning i vikinge
tid, der levede her i vores land.
Men i Middelalderen kom der mari
tim indflydelse udefra bla. Holland.
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Med ord dengang som feks. Joiele
for mindre både, det kan have været
vanskeligt at sammenfatte til krakerjoiler. Derfor blev det i folke
munde til krajejolle, senere Krage
jolle. (misvisende da en krage abso
lut ikke er en søfugl, der har relatio
ner til vand).
Men da egetræet i fortiden var lan
dets guld og absolut vigtig for triv
sel, men også så vigtigt, så da den
første ege blev fældet, afgrenet og
skubbet i vandet blev landets mari
time historie skabt. Og det var også
det, der langt senere skabte ordet
Kragejolle, dog af omveje, ved æn
dringer i sproger.
Og hermed.
Et Kvad for SSFs 73 årige Skolebåd. Krage jollen
KRAKEN, med langen køl og rilene
klinker
Der ikke gøres mere i tidens lag
Dem vikingerne skabte ved sundets
kyster.
I ælste tider i vort vandstrømmede
land.
Må Kraken, som et stykke levende
poesi i træ.
For evigt med sine klukkende klin
ker
På saltende vande i kommende ti
der.

Kløve bølgen, som et sagn fra forti
dens bræ.
Til gavn for dem, der arven vil agte.
Vil lønning være at betragte Sjæle
glæden, ved at være et led i hin lan
gen kæde. Der besejrede vandets
bølge, og gav os et rigt land, og et
sejlende folk, til følge.
H.A.

Ved overdragelsen af skolebåden til
den maritime produktionsskole i
Roskilde.
Når vi i Sundbys Sejlforening. Over
lader vores smukke båd der igen
nem trekvart år hundred, har ud
dannet sejlere på sundets bølger og
givet dem det rigeste af alt, som der
findes i vores strømmende salte
vande, nemlig sejlglæden".
Ja så må det være med ønsket om at
den forsat vil gavne interessen for
det, som den er skabt til og har gjort
så godt. Det må siges, at alt som der
blev ønsket for den, ved dens
(vugge) søsætning, er blevet udført
til stor gavn for sejlsporten og til
stor hæder og glæde for SSF.
At den nu forlader Sundby, giver et
stik i hjertet på mange, hvor det har
banket stolt over, at vi havde så

smukt og velsejlende et fartøj i SSF.
Og savnet vil være ubetaleligt: Men
med nye tider, nye skikke. Hvordan
de end kommer til at se ud, er det
dog vanskeligt at forestille sig, at de
vil overgå vores igennem mange år,
vel fungerende kulturarv...
Men der er nu sørget for at skolebåden kommer i gode hænder. Så
den ny renoveret kommer til at sejle
sammen med Roskilde vikingernes
klinkbyggede både.
Som vi må håbe og ønske vil klukke
lystigt velkommen, når de møder en
af Øresundets smukkeste både på
fjorden. Som der også netop, nede
hos dem selv, er blevet overhalet og
repareret i kyndige hænder.
Og hermed vil vi ønske Roskilde
vikingerne al glæde og gavn med
kraken med det velklingende navn
"Saltholm." Sundbys naboø. Hvor
imellem den har sejlet og haft sit
Hav i 73 År.
Mvh.Henning Andersen. Kraken
Gerty VII. Email. Gerty@pc.dk

En Skolebåds historie i SSF.
Efter så mange år, som vores skole
båd, der er døbt " Saltholm " og
som har sejlet meget flittigt, må der
naturligvis være mange oplevelser,
mere end totusinde mennesker, sej
lere, har sejlet deres første sømil i
denne båd. Jeg mindes mange ting
jeg har set og hørt omkring livet, i
og ved vores skolebåd.
Og et par korte historier mener jeg,
må følge båden på vej til dens nye
sejler liv uden for SSF.
Derfor har jeg som et lille efterskrift,
en oplevelse med vores skolebåd,
som jeg gerne vil dele med alle
SSFere .
Den må have en titel som alle ken
der og som jeg mener passer rigtigt
godt og den er
Det menneske glemmer jeg al
drig."
Den burde måske hedde den båd
glemmer jeg aldrig, men det vil væ
re en anden historie som bliver fær
dig når båden sejler igen. Men så

dan her vil jeg fortælle.
For mange år siden kom der en
mand på havnen. Han gik med en
slidt sixspence på hovedet selv i den
lune sommeraften, han var sømand
og havde i sin tid sejlet overalt på
jorden, hvor jeg kunne forstå, han af
og til var gået i land for at leve sam
men med de mennesker der nu var
der. Og at han ville leve og se så
meget af denne jord, han var skabt
på som der var ham muligt.
Derfor var hans sprog som var tyde
ligt dansk, også præget af andre
dialekter. Han var meget interesse
ret i mange af vores både og selv om
jeg kunne forstå at han vidste en hel
del, spurgte han mig til råds om
sejlegenskaber og især priser, som
han altid hurtigt regnede om i ame
rikaner doller s. Jeg fornemmede
hurtigt at han også havde den livs
eller drenge drøm, som mange bæ
rer på livet igennem. Der var at sid
de ved roret i egen båd og sejle ud
til friheden og eventyret på havet.
Den drøm har jeg ofte mødt og har
også været så heldig at kunne hjæl
pe flere i gang med.
Men han ville også noget andet og
dengang vist nok umuligt, han ville
sejle til Rusland og igennem floder
ne ud i Sortehavet, for som han sag
de, at se månen på bagsiden. Rus
land var den gang lukket land for
alle. Men da jeg nævnte det, svare
de han, at han havde forbindelser
og det skulle være i en åben båd
uden kahyt, for at være i et med
naturen som den nu var. Alt dette
lød mærkeligt og gjorde ham lidt
mystisk.
Men når ja, enhver sin
lyst
Han var høj og ranglet, havde et
stærkt åsyn, mørke skarpe øjne og
selv om skægstubbene var lidt lan
ge, og hans verdens erfarne liv hav
de været hårdt , og havde sat sit
præg på ham, virkede han sympa
tisk på mig.
Den sidste gang jeg så ham, stod vi
på midtermolen og så vores gaffelriggede skolebåd komme krydsene
ind i havnen i en svag aftenbrise,
havnens vand lyste som guld i sol
nedgangen og i den stille sommeraf
ten hørtes kun nogle rolige kom
mandoer fra skole båden , som klar

vende , bak fokken , slæk, ovs. Samt
almindelig hygge snark, akompanieret af bådens svage klukken.
Han stoppede brat vores samtale og
stirrede med sine stærke øjne på
vores skole båd, som at det ikke
kunne være sandt, ikke være mu
ligt, at her kom sejlende den båd
som var i hans drømme, når han
igennem sit lange sømands liv på
verdenshavene var faldet i søvn i
sin trange, usle køje, eller i ludernes,
lusede senge. Da han var kommet
sig over synet med sine længslers
drømme, de drømme som måske
også havde givet ham en forhåb
ningsfuld, harmoni i en ellers hård
tilværelse.
Ja. Da havde hans stærke stemning
og dybe følelser også smittet af på
mig. Så, da han slog ud med arme
ne og med høj og klar stemme sagde
de ord, som jeg endnu husker og
altid vil huske.
Jamen, Jamen den er jo helt
"Drachmansk" da forstod jeg for
første gang nogensinde, at det var jo
også det jeg følte, når jeg i linierne
så, fortidens bygnings kunst i vores
klinkbyggede, Gaffelriggede skole
båd. Vi stod og fulgte båden med
øjnene, imens den sejlede stille på
plads. Så gik vi hver til sit. Han gik
ind af molen for at se nærmere på
sit drømmesyn, lidt slingrende på
sine lange sømands ben, jeg stod
lidt endnu og så efter ham og tænk
te, mon han i virkeligheden ville
det.
Jeg tror det... Så gik jeg ud af molen
til det, der var mit.
Jeg så ham ikke mere, jeg ved ikke
hvad han hed, hvor han kom fra.
Men jeg tror, at han kom fra hele
verden, hvor han måske også lever
godt med at vide at hans drømme
også findes i "den virkelige verden.
Eller hvad skulle man tro.? Men
sikkert er det, og som det også må
kunne fortås.
Det menneske glemmer jeg aldrig.
Mvh. Henning Andersen. Kraken
"Gerty VII" Email. Gerty@pc.dk

23

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 29. november 2010

Afbud fra Søren og Leif
Punkt 1. Protokol:
Intet
Punkt 2. Beretning:
Tonny og Lena har deltaget i en
klubkonference arrangeret af IDS.
Der kom en del gode input, der kan
bruges i SSF.
Indkøb af nyt regnskabssystem ud
skydes til næste år efter ønske fra
kassereren.
Punkt 3. Havn og Plads:
På opfordring fra generalforsamlin
gen har et uvildigt ingeniørfirma,
Rambøl Danmark A/S, fredag den
26. november foretaget en vurde
ring af kajen på Nordre Mole og har
efterfølgende udfærdiget et notat
om molens tilstand, notatet er gen
givet i bladet på side 5.
I notatet fremgår bl.a. at bilkørsel
bør forbydes af hensyn til sammen
styrtningsfare. Da det er en brand
vej vil brandvæsenet blive kontak
tet.
Rambøl Danmark A/S laver en pro
jektbeskrivelse og kan være tilsy ns
førende konsulent til projektet.
Et problem med ledninger til både
på land er, at nogle uden varsel hi
ver stikkene ud, uagtet at medlem
met måske har bestyrelsens tilladel
se til brug af strøm i en periode. En
afbrydelse af strøm på denne måde
kan være til skade for et stykke ar
bejde, og kan være meget ødelæg
gende. Bestyrelsen arbejder med en
løsning på problemet.
Der ligger stadig både fortøjet til
midtermolen. Efter den nye regel
må der ikke ligge både fra 15. no
vember til 1. marts. Bådejerne vil
blive kontaktet for at få dem flyttet.
Saltsprederen til traktoren er gået
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helt itu, en ny er indkøbt.
Priserne på den kollektive ansvars
forsikring, tegnet gennem SSF, er
med tiden udfaset, så det ikke mere
er en økonomisk fordel for bådejer
ne og nu bare en arbejdsmæssig be
lastning for SSF. Der arbejdes på at
løse problemet på anden måde.
Et medlem er ved en fejltagelse ble
vet opkrævet for en forsikring, der
er stoppet for flere år siden. Med
lemmet har fået tilbagebetalt hele
det for meget opkrævede beløb.
En ny og større opslagstavle bliver
opsat til erstatning for den nuvæ
rende ved porten.
Øveballen bliver overdraget til de
nye ejere ved en lille reception fre
dag den 10. december.
De 2 ledige haver er udlejet til med
lemmer efter ansøgernes ancienni
tet.
Der har været problemer med, at
nogle medlemmer ikke kan accepte
re, at bestyrelsesmedlemmer ikke
altid har tid til samtaler udenfor
kontortiden. Det henstilles til med
lemmerne at forstå, at også bestyrel
sesmedlemmer ønsker at bruge no
get af fritiden på at få sin båd or
dentligt vedligeholdt.
Punkt 4. Klubhus:
I forbindelse med ansøgningen til
ombygning af Skipperstuen har
kommunen nu også pålagt SSF at
bygge handicaptoilet og opkørselsrampe, hvilke betyder en større om
bygning omkring hovedindgangen,
mellemgangen og de indvendige
toiletter. Planer for de nødvendige
ombygninger og finansiering udar
bejdes og vil blive forelagt medlem
merne på et medlemsmøde torsdag
den 10. februar 2011.
Huset er lukket i januar måned for
hovedrengøring og vedligeholdelse.

Punkt 5. Fester:
Forberedelse til julefrokost og bør
nenes juletræ er i orden. Herefter
står bankospillet på dagsordenen.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Intet.
Punkt 7. Ungdom, joller og kajak
ker:
Ansøgning om fortsat at være ung
domsvenlig sejlklub er sendt til DS.
Kurser for trænere og instruktører
undersøges for at forbedre niveauet.
De unge har været på aftensejlads
for at se på fyr og bøjer med lys på.
Det var en stor succes.
Aktiviteten med de unge er stor,
dog er vintersejlads midlertidig ind
stillet til efter juleferien.
Weekendturen er flyttet fra uge 3 til
uge 2.
De unge opfordres til at deltage i
juletræsfesten den 12.
En unavngiven sponsor har givet
afdelingen en ny Optimist, som bli
ver døbt ved standerhejsningen.
Kajakker: Der har været møde
blandt kajakfolkene for at få udfær
diget et regelsæt for brug af kajak
ker. Regelsættet blev ikke færdig
gjort. Bestyrelsen har, indtil et regel
sæt er godkendt af bestyrelsen be
sluttet, at foreningens kajakker ikke
må udlånes til medlemmer eller an
dre.
Punkt 8. Kapsejlads:
Der arbejdes meget kraftigt med
forberedelserne til DM i Folkebåde
til sommer. Mange medlemmer har
allerede meldt sig som hjælpere,
men der er stadig brug for mange
flere hjælpere af enhver slags.
Der er også kontakter til sponsorer
til sejladsen og en henvendelse til
TV 2 er under udarbejdelse.

Der skal indkøbes pengeskabe til
krudt og kugler.
Det forventes at pladsen på Nordre
Mole, på begge sider af skurene,
skal bruges til camping for gæste
sejlere. Et samarbejde med Det ma
ritime Ungdomshus og restauran
ten er på plads.
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed:
Intet.
Punkt 10. Bladet:
Dette punkt, Bladet, udgår frem
over. Sager, der vedrører nyheder
vil blive behandlet under de re
spektive punkter og eller under
beretning.
Punkt 11. Eventuelt:
Intet
Mødet slut 2210
Næste møde mandag den 10. janu
ar kl. 18.
Tonny Pedersen Poul Christensen
Formand
Referent

HVOR ELLERS
UTIKKENS
JANUAR & FEBRUAR
2011
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

1000 - 1800
10oo.18oo
Lukket
1000 - 18on
10°°-18°°
1000 - 1500
Lukket

GP5ANTENNE MAIS
Smart antenne
med indbygget
AlS-modtager,
lige til at tilslutte
din eksisterende
kortplotter.

'Pris 2,099°°
Best.nr 109901

YACHT

Héllers

.——~^u'ivw.Hellers.dk

Hellers

www.hellers.dk

BNINGSTIDER

Det er med beklagelse at vi siger farvel til Sundby Sejlforenings
flotte klubblad. Vi takker, ikke mindst redaktionen foret godt
samarbejde.

HÅNDHOLDT VHF
MED INDBYGGET GPS!
Flyder og er Vandtæt.
Stort 128x128 pixel LCD Display / Baggrunds
belyst. 12-Kanals GPS modtager m. Lgd/Br.
output, trackplotter m. hukommelse.
VHF med alle DK kanaler samt valgfri 1
eller 5Watt sendestyrke.

IntroPris 1.89500
Best.nr 101090

O

SEJLER-RELATERET

FØRSTEHJÆLPS KURSUS
M

HJERTEMASSAGE

Gå sejler sæsonnen 2011 sikkert i møde_
I alt 12 lektioner.
Onsdag d. 12/1 +19/1 +
26/1 og 3/2 - 2011
Kursisterne på yachtskipper af 1.
grad skal have et sådant kursus
inden indtHlingen til eksamen.

Pris 20000
Kastrup Strandpark 9, 2770Kastrup,32503017

69 år på papir
SIDE 2

ORDET
FRIT-

VWVMAMWMMV
WVWVWWWVMvvwvvwwvwvvwvwv
Maa jeg under »Ordet frit« have Lov til

Som man kunne læse i det første
blad, kunne medlemmerne frit skri
ve til bladet og udtrykke ønsker,
rejsebeskrivelser og meget mere det har man kunnet lige siden, nu i
hele 69 år. Det er der også mange,
der gennem tiden har benyttet sig
af. En tak til alle de læsere, der gen
nem alle årene har været med til at
gøre bladet til et godt blad.
Dette blad er det sidste af en lang
række blade trykt på papir.

Siden maj 1942, hvor det første blad
blev til virkelighed med Sv. Aa. Ras
mussen, som den første
"Ansvarshavende Redaktør" af
Sundby Sejl-forenings blad.
Den gang blev alt skrevet på skrive
maskine, så blev det sendt til en sæt
ter, som skrev det rent. Herefter
måtte man sidde og klippe og klistre
for at lave opsætningen, hvorefter
det hele blev afleveret til trykkeriet.
I dag er det lidt nemmere, det hele
bliver skrevet og sat på pc'en, med
billeder og stor skrift samt alle de
farver man kan tænke sig. Det bliver
så lavet til en pdf-fil, som bliver
sendt som mail til trykkeriet, og så
er bladet færdigt.
Men nye tider giver nye skikke og
nu er det de elektroniske medier,
der bliver mere og mere fremher
skende. Vi har valgt at følge med på
den nye mode og skifte papiret ud

med en hjemmeside.
Hjemmesiden har mange fordele,
den er billig, nyheder kommer me
get hurtigt ud og når ud til alle (i
hele verden), der ønsker at læse om,
hvad der foregår i SSF.
Medlemmerne kan naturligvis fort
sat skrive artikler og andre informa
tioner, som hidtil gjort i bladet. Det
vil fortsat blive redigeret og opsat
som hidtil, på dette punkt er alt ved
det gamle.
Som redaktør gennem de sidste 16
år, vil jeg have lov at takke alle, der
med indlæg og artikler har været
med til at gøre bladet til godt blad.
Jeg håber at medlemmerne vil fort
sætte med at skrive til det nye blad,
hjemmesiden, for også her gælder,
ingen skriverier - intet blad.
pc

25

Når klubhuset åbner efter vinterdvalen
er

Sandby SejJføening
søndag den 30. januar 20!
I. 1400 starter vi festlighederne.
Adgangsbilletten koster 10, kr.
og købes ved indgangen^
10 kr. pr. sty

Alle pJbder

\\

-

Der bliver 8 genne
plus 3 ekstra spi
alle med flotte praemi

itfiBP

de spil

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Karsten Noel Poulsen
Formosavej 26, 2300 København S.
Lars Rudolf Jensen
Lyneborggade 32, 3 th, 2300 S.

Slettede medlemmer
347
436
448
500
579
643
673
720
760
828
840
882
883
950
987
1014
1052
1144
1150
1224
1261
1508

Peter Juhl
Christian Peitersen
Niels Edvard Pedersen
Tim Larsen
Christen Lauritsen
Pernille Vinderskov
Viggo Nielsen
Thomas Bagge
Flemming Sørensen
Søren-Gordon Mathiasen
Kristian Mody
Henrik Schøning
Christina Palmegaard
Frank Fredskilde
Peter Dragsbæk
Christian Nicolas Treu
Georg Miller
Sanne Jensen
Gregers Gjersøe
Geert Peter Jensen
Anni Voss
Nicolai Beck Mody

Aktiviteter i SSF i 2011
30.
13.
27.
7.
12.
18.
19.
5.-9.
13.-14.
15.
22.
3.
11.

januar
marts
marts
maj
juni
juni
juni
juli
august
september
sebtember
deecember
december

Bankospil
Fastelavn
Generalforsamling
Standerhejsning
Pinsemorgen
Jazz i SSF
Familiesejlads
DM Folkebåde
Olde Boys
Havnerundfart
Standernedhaling
Julefrokost for voksne
Juletræ for børn

fe RING TIL FAGMANDEN S&SKL
^ Det er Peter selv der kører bilen og kan derfor give gode råd og professionel
vejledning i forbindelse med håndtering af din båd.

Bestyrelsen og
redaktøren
ønsker alle

SE OPDATERET KALENDER
På vores hjemmeside

WWW.HELLERS.DK

en god jul
og et godt nytår

TIDSBESTILLING
- RING ELLER SMS

Héliers

20231978

Kastrup Strandpark9, 2770Kastrup,32503017
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

x

(SS p Q JJ \

pp
Aktiviteter i SSF i 2011

Juniorerne
Vi holder lukket res ten af december og januar dog forsøges planlagt en weekendtur den 3.
weekend i januar (22. og 23. jan).
Mandag d.7.feb.
Vinterunder visning kl. 18.00 - 20.00
Mandag d. 14.feb.
Lukket pga. vinterferie
Mandag d.21.feb.
Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00 (husk træningstøj og -sko)
Mandag d.28.feb.
Vinterundervisning kl. 18.00 - 20.00
Hvis vejret og interessen findes kan vintersejladser planlægges/genoptages.
Plan for forår og sommersæsonen kommer senere.

Butik
Følgende sælges i kontortiden om
torsdagen mel lem kl.1900 og 2030.
Pullover

298 kr.

T-Shirt blå - hvid

85 kr.

T-Shirt, (ny model i blå og hvid)

95 kr.

T-Shirt, (ny model dame)

150 kr.

Polobluse m/lomme blå herrer

135 kr.

SSF blazer mærke

25 kr.

Kasket

65 kr.

Lille SSF-stander

50 kr.

Mellemstor SSF-stander

60 kr.

Stor SSF-stander

65 kr.

Stander til påklæbning

8 kr.

SSF mærkat til biler

5 kr.

SSF sangbog
Postkort

10 kr.
2,50 kr.

DANMARK

