
  
Lynæs Sejl- og Kajakklub 
 
 

 
 
LSK formandens julehilsen. 
 
Velkommen til årets sidste måned - julemåneden - hvor vi traditionelt varmer op til hygge og 
hjertelig omsorg. 
 
Vi er kommet til den tid på året, hvor solen ikke er så længe på himlen, hvis den overhovedet er at 
se. Covid-19 har snart 1 års fødselsdag og corona har også haft indflydelse på aktiviteterne hen over 
sæsonen. Mange tænker det er en mørk tid, men hvis vi for en stund kaster blikket tilbage på 2020 i 
Lynæs Sejl- og Kajakklub, så er der i særdeleshed masser af lyspunkter. 
 
Der er anskaffet en J/70'er med stor uvurderlig hjælp fra medlemmer og sponsorer. 
Juniorafdelingen har fået 5 nye optimistjoller og 1 ny feva jolle. 4 nye mindre sejl og rigge til 
begynderne. Svømmeveste til større børn og voksne. Diverse undervisningsmateriel til aktiviteterne 
med skolerne. 
Alt sammen dækket via bevillinger fra Friluftsrådet, Halsnæs Kommunes visionspulje/sommerpulje 
og DIF/DGI's pulje. 
 
Samlet set har klubben i 2020 opnået ekstern finansiering på kr. 332.600 ekskl. jubilæumsfonden. 
Det er helt fantastisk og samtidig har vi en god likviditet i klubben. 
 
Der har været 3 WOW hold i gang og juniorerne har sejlet lystigt. Desuden har der været 
skolesamarbejde med 2 skoler og ca. 200 skoleelever har været i LSK til et undervisningsforløb. 
 
Kajakroerne har også været aktive hele sæsonen igennem og der er kommet nogle ny-roere til. 
 
Der er uddannet nye Y3 sejlere og flere er på vej. 
 
Vi er godt i gang med visionsplanerne og venter på at vi kan samles igen i bestyrelsen. 
 
Det er imponerende, hvad vi sammen har opnået af gode resultater i 2020. Der er masser at glæde 
sig over, og vi skal arbejde videre på det momentum klubben har fået og fortsat holde fokus på at 
udvikle klubben. 
 
Jeg håber, at Corona efterhånden vil slippe sit tag i løbet af 2021, så der igen kan blive åbnet for flere 
sociale aktiviteter og arrangementer, til gavn for os allesammen. 
 
Rigtig god julemåned - hvor der skal være plads til en afrunding på året, så vi er klar til et nyt år med 
masser af spændende muligheder. 
 
Jeg ønsker alle medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
 
Rune Tang Holbek 
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