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Klub nyt. 
Året der gik / Svend Mortensen 
Det er sidste klubnyt i dette anderledes Corona og pandemi år. ”Det var godt på vandet, og besværligt på 

landet”, og vi er ikke opmærksom på at nogle fra klubben har været smittede. 

Det er første år for vores nye unge bestyrelsesformand Rune Holbæk, og den super erfarne sejler John 

Bagh, og Gert Møller der sammen med resten af bestyrelse gerne skulle løfte sejlklubben i gennem 

Coronaen og ind i de nye tider.  

Det lyder nemt, og det er det hvis alle i klubben bakker op om det. Jeg har været her i 40 år og oplevet så 

meget, og er positiv klar over at det er nu vi har chancen for en fornyelse, og jeg tror på der er stemning for 

at komme videre. Spændende med det nye år og den komne generalforsamling.  

Det var et fantastisk frirum der ude på vandet, midt i alle begrænsningerne. For klubbens medlemmer med 

egne både, er der ingen problemer. Det er på land det bliver besværligt. 

For os med egne kajakker, var det skønt at slippe fri for smittebegrænsninger. Og i løbet af sommeren hvor 

vi prøvede med beskyttede weekendture på fjordene, en skøn afveksling. De normale kajakture 2 gange om 

ugen, hvor klubhuset var lukket forløb uden problemer, med afspritning af klubkajakkerne. Vores 

kajakmedlemmer der var i gang med duelighedsprøverne på kajakskolen, fik reserveret en bestemt 

lånekajak, de kunne spritte af, og det gik rigtig fint. 

Kajakredningsøvelserne er alle gennemført. Det er ikke et krav men man ser gerne at medlemmerne kan 

svømme 400 meter. Den bane er der på havbadeklubbens svømmeanlæg, tydeligt markeret på planerne 

der er hængt op på havbadehuset og på fyret. Der er flere der trænede sidste år det går fremad. Tak til Kaj, 

der har tegnet 400 meter banen, og ligeledes lavet plancher med tydelige markeringer af kajakkernes ruter 

på fjorden. 

 

Onsdags sejladserne kom lidt sent i gang men det gået fint, og der er der er ikke noget mere sommerligt for 

os landkrabber, end at nyde starterne og se hele flokken med de farvede spilere på fjorden. 

Sejlerskolen fik ny leder sidste år da sejlerskolens mangeårige leder Knold valgte at stoppe. 

Knold kom selv fra sejlerskolen, og efter duelighedsprøven har været aktiv i klubben, i mange år ledet 
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sejlerskolen, og styret hjemmesiden. Det er Heidi Ipsen der har overtaget sejlerskolen sidste år. Og nu også 

hjemmesiden. Sejlerskolen har det fint med deres 3 førsteårs hold af elever. Der er andet end praktik, hvor 

teorien der ligger i vintermånederne, godt styret af  vores tidligere formand Hans Kurt. 

 

Tursejlerne, som vi desværre aldrig rigtigt hører noget fra, ved vi, nyder det derude i de danske og 

udenlandske farvande. Kom endelig til os med jeres gode skipperhistorier! 

Turudvalget  ligger stille, både fordi  Birgitte Andreasen, har sagt fra med at være turleder,  og pga 

Coronaen. Medens vi drømmer om de Svenske skærgårde, har vi  nydt  Jørgen Bøes gode ide med 

madpakketure.  Det er dagture med egen madpakke og drikkelse. Det er ikke skærgården, men en dejlig 

måde til at komme på vandet ,og få lidt muller i armene og luft til hjernen. 

WOW sejlerne ved vi har haft det rigtig godt i vores dejlige J70, denne sommer. Kvinder på vandet, som 

titler er direkte oversat. WOW kvinderne både her og i sundets sejlklubber stormer frem. Og hvor er det 

dejligt.  Vi er mange der privat har betalt til båden, så det ville være dejligt hvis I ville skrive lidt om 

sommerens oplevelser. Og ellers rigtig dejligt at I er i klubben 

Juniorerne, som Bent Bennedsen  og Co. har fået rigtig godt  gang i , fra en næsten lukket afdeling, har vi 

set dem på  vandet og i vandet, kapsejle, hyggesejle vælte ud og ind  af jollerne. Og deres 

misundelsesværdige fællesspisninger med trænere og forældre. Så positivt og beundringsværdigt at se. 

Men uanset hvor god en ledelse er, kan man ikke styre 15-18 dejlige unger igennem en sæson med et lukke 

klubhus. Vi håber inderligt at klubhuset åbnes, og I gentager miraklet igen. Der ligger nu 16 super velholdte 

joller og venter på jer. 

Udvalget har havdage med eleverne i Skolen ved Havet, og Halsnæs Lilleskole. Det er et utroligt prisværdigt 

initiativ. Af mærkelige grunde har vores kommuneskoler, dengang de begge eksisterede, aldrig brugt 5 

sekunder på det havrige der omslutter skolerne, og den indstilling har vores juniorafdeling brudt.  

Klubhusudvalget er her og der og alle vegne. Huset er i orden, terrassen er slidt og repareret, og kan derfor 

holde et par sæsoner til. Det forbedrede værn om terrassen er bare så flot. Når jollerne til juniorerne ser så 

godt ud, er det fordi de er repareret og malet så flot af udvalgets medlemmer. Følgebåden er kommet op, 

og er blevet repareret.  De to gamle ynglinge er der nu taget hånd om. Poseidon har de skaffet en trailer til 

og den er kommet på land. Den anden Yngling, Ingenting, har stået på de glemte jollers plads en masse år, 

og er nu solgt.  

Uddannelser i klubregi. Sidst men absolut ikke mindst, holdes nu certificerede kurser for større sejlbåde. 

De hedder Y1 og Y3. De giver ret til at sejle både mellem 15 og 24 meter. Som skipper med Y3 i visse 

farvande, Y1 i alle farvande. Der var 6 ud af 6 der gik til eksamen, og 6 der bestod. I den kommende sæson 

er der planlagt et hold Y3 og et hold Y1. Y står yacht skipper eksaminer.  2 af dem der bestod har planlagt 

at krydse Atlanten.  

Det betyder at ud over de nævnte eksaminer er der ligeledes undervisning af sejlerskoleeleverne til 

duelighedsprøverne, til motorbådene, og juniorerne. Det er da en imponerende indsats.  

Fest og aktivitetsudvalget,  med Heidi Olsen har haft et ”nemt” år, da festerne og aktiviteter er udsat. Vi vil 

glæde os til næste år hvor festerne så skal fyres af.  

Udenoms arealerne, er et kapitel for sig og hvem er egentligt personligt ansvarligt for dem. Det er jo vores 

ansigt udadtil. Præsenterer de sig så det tegner havnens næststørste klub?  En overordnet plan for dem 

ville støtte vores pæne bygninger. Et tiltag er der godkendt, nemlig  befæstelse  af  den ubehagelige grus og 

græs sti hvor kajakkerne og de større joller kører. Der kommer en sti af 25x50 cm fliser 175 cm bred, hele 
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vejen fra kajakkernes  terrasse, forbi jollerne og ned til ponton broen. Nogle af fliserne er brugte, og de 

bliver suppleret med nye. Det udføres af  kajaksegmentet til foråret . Forslaget er sat op i klubhuset og i  

kajakkernes omklædning . 

PR udvalget har mistet Knold der nu har solgt sin båd og har meldt sig ud af vores klub, lidt mærkeligt , 

fordi han har været en aktiv del af klubben i så mange år. Ikke mindst i redigeringen af hjemmesiden, og en 

positiv del af PR udvalget, hjemmesiden, og sejlerskolen. Heidi Ipsen har sagt ja til at styre hjemmesiden, og 

bliver også medlem af PR udvalget. Velkommen til Heidi. Part af PR udvalget er også forbindelsen til 

nyhedsmedierne, og lige der mangler vi et medlem. Måske har du lyst til det. 

Vi håber ikke fremtidens standernedhaling bliver som face book gruppens udmærkede video viste, med en  

formand der stod alene  på terrassen og læste op af årets begivenheder i sin smartphone. Det kunne ikke 

gøres anderledes, men vi glæder os meget til det er forbi . 

God jul og godt nytår. 

PR udvalget / Svend Mortensen   

 
Fra Kajakudvalget / Jørgen Bøe.  

Så nærmer tiden sig, hvor vi skal planlægge ro-aktiviteterne for 2021.  Søndag d. 17/1 kl. 14-16.00 
mødes vi i klubhuset. Vi håber, at forsamlingsloftet løftes, så vi kan samles allesammen. Ellers 
udskydes arrangementet. Bemærk der er ingen frokost i år.  
Dagsorden: 
 
Velkommen 

1.    Kort tilbageblik på året der er gået, herunder præsentation af rokort-statistik. Hvor langt nåede vi?  

2.  Planlægning af årets aktiviteter 2021 

a) kajakinstruktion 

b) ture 

c) redningsøvelser 

d) sociale arrangementer 

3.    Valg af tovholdere for aktiviteter og udvalg.  

4.    Valg af medlemmer til kajakudvalget 

7.    Eventuelt 

Vel mødt, kajakudvalget Leif, Jørgen og Susanne 

 
 
Kalendertjek. I klubbens kalender er der to arrangementer i december: TJEK OM DE AFLYSES! 

 
Juniorerne holder juleafslutning 14. december kl. 17.00 = 
https://www.lynaes.dk/aec_events/1745-juleafslutning-junior/ 

 
"Vild med vand" afholder Vintersolhvervs arrangement 21. december kl. 19.00 = 
https://www.lynaes.dk/aec_events/1900-vintersolhverv-vild-med-vand/ 

 
 
 
 
 

https://www.lynaes.dk/aec_events/1745-juleafslutning-junior/
https://www.lynaes.dk/aec_events/1900-vintersolhverv-vild-med-vand/
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Kontakt til nye medlemmer / Heidi Olsen 

 
Angående nye medlemmer, har jeg følgende forslag: 
 
"Bestyrelsen ønsker at tage godt imod nye medlemmer af klubben, derfor har vi besluttet at nye 
medlemmer ringes op af et medlem fra bestyrelsen og hilses velkommen til Lynæs Sejl- og 
Kajakklub. Samtidig spørger vi ind til det nye medlems interesser i klubben, og formidler  
kontaktoplysninger til relevante kontaktpersoner i klubben. Heidi O står for opringningerne, og vi 
evaluerer ordningen i bestyrelsen om et halvt år." 
 
Hilsner fra Heidi Olsen 

SejlSikkert – Foredrag 
SejlSikkert instruktører har i disse Corona tider videooptaget flere foredrag. De tre foredrag kan du 
se og lytte til ved at benytte linket på hjemmesiden. 
Link til hjemmeside/foredrag https://www.lynaes.dk/2020/11/28/sejlsikkert-foredrag/ 
 
Sejl-Sikkert-Ambassadør efterlyses 

Knold efterlyser en Sejl Sikkert Ambassadør. Se mere på hjemmesiden lynaes.dk eller klik på linket 
https://www.lynaes.dk/2020/11/28/sejlsikkert-ambassadoer-er-det-noget-for-dig/ 
 
Opslag i klubhuset: 
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Corona forholdsregler ifb. brug af klubhuset 
 

Regler for brug af klubhuset : 
 

1. Huset må anvendes til møder og undervisning, men ikke til 

sociale foranstaltninger, herunder spisning 

2. Af hensyn til kravet om 2 m2 per person, må der maksimalt 

være 17 personer i hvert af husets to lokaler 

3. Der må maksimalt være 10 personer i huset ad gangen; 

Dog flere til undervisning, såfremt de hovedsageligt er 

siddende.  

4. Deltagere over 12 år skal bære mundbind når man 

bevæger sig rundt, men ikke når man sidder 

5. Efter brug af huset skal der rengøres; Se instruksen ved 

kabyssen 

6. Der må højst være 2 personer i kabyssen ad gangen. Følg i 

øvrigt de regler, der er opslået ved kabyssen 

Den udendørs terrasse må bruges af op til 10 personer ad 
gangen. Spisning er tilladt på terrassen, og der er ikke krav 
om mundbind.  

 

https://www.lynaes.dk/2020/11/28/sejlsikkert-foredrag/
http://lynaes.dk/
https://www.lynaes.dk/2020/11/28/sejlsikkert-ambassadoer-er-det-noget-for-dig/
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Klubhusudvalget November 2020 / Tom 

Terrasse: Vi har fået monteret nye dækbrædder på Stakittet. 

Følgebåde: 

”Ejler”. Der løb vand ind i forrummet hvor batteriet står. Utætheden er fundet og næsten 

repareret færdig. 

Der trænger også vand ind under dørken, den utæthed er også fundet. Reparationen kræver at 

vi trækker alle kabler fra motor til batteri og til teleflexen ud, for at få den repareret ordentligt. 

Det bliver først til foråret, da Ejler nu hænger under loftet i materialeskuret. 

Følgebåden ”Futten” kom op den 3. december, og er anbragt i materielskuret. 

Ynglingen Ingenting er ”solgt”, og bliver hentet, når lejlighed byder sig. 

Ynglingen ”Poseidon” blev taget op den 3. december og anbragt i stativ på vores grund. 

Vi har anskaffet en trailer, der efter ombygning skal bruges til at have en yngling stående i. 

Derved bliver havnen fri for  os og vi fra dem, så alle er glade. 

Køleskab. Vi har fået, ikke købt, et nyt mere moderne køleskab. Det er nu monteret i 

køkkenet.  

Terrassen:   Den er ikke den smukkeste mere, men den er også næsten fra klubbens start i 

1978. Til gengæld rådner den ikke lige med det samme, de strøer den ligger på skal såmænd 

også nok holde i mange år fremover. Da den blev lavet kunne vi stadig få træ imprægneret 

med de midler, der har givet os en række giftgrunde, som jeg helst havde været fri for. 

Stakittet omk. terrassen er ikke af samme kvalitet, så det skal holdes vedlige. 

Corona-konsekvenser 

På grund af corona restriktionerne, så holder klubhusudvalget pause fra vores torsdags 

samlinger, og genoptager først arbejde i klubben, når de er lempet tilstrækkeligt. 

Mvh Tom 

Liste over udførte arbejder i 2020: 

• Flydebroen kom op i kranen i den gamle havn, og fik monteret rampe i Azobe. Broen er 

lagt på plads, og vand fyldt i midterste rør. 

• Gulvet i øststue, mellemgangen, køkken og entre blev vasket og vand og skidt suger op 

med vandsuger 

• Sti til flydebro afventer en kasserer, så vi kan købe grus. Fliser er hentet til noget af 

vejen. 

• ”Ejler” Forsøgt at hindre at hængelåsen ligger i vand hele tiden. 

• Nyt kabel til kaffemaskine monteret og udenfor på væggen er der malet over det. 

• Taget på materielskuret blev tætnet 

• Ny pumpe i opvaskemaskinen monteret 

• Futten blev taget op, renset af og malet i bunden 

• Vi fik malet havebordene på terrassen 

• Dørlåsene ud og ind af huset fik fjernet muligheden for at slå slåen fra. 

• Vasket gulv i huset 

• Repareret jollevogne til Europajollerne 

• Toiletter: Håndfri armaturer, håndklædepapirholdere og kurve til brugt papir monteret. 
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• Henrik har repareret græsslåmaskinen 

• E jollevogne monteret med nye hjul 

• En E. joller er rigget 

• Poseidon er søsat og rigget. 

• Slået græs 

• Toilet nr. 2 er klargjort med håndklædepapir og affaldsspand. 

• Flydebro skruer forsænket 

• E-jolle rigget 

• Lagt flagmasten ned og flyttet råen nedad 45 cm. Nu når vimplens spids ikke råen og 

sætter sig fast der. 

• Smurt hængelåse på kajakhotel. 

• Oprydning på grill plads. 

• Slået græs 

• Serviceret brandtilsyn 

• Opsat papirhåndklæder i køkken 

• Oprydning på hylder i værksted så bøjerne fylder mindre og Bent B kan have sit 

skolegrej der 

• Oprydning på grill plads. 

• Repareret opvaskemaskinen med reservedel fra H.S.s lager 

• Smurt hængelåse på kajakhotel. 

• Stativ til yngling renoveret da nogle umbarco skruer manglede 

• Indretning af hakket ved Skipperstuen 

• Dørpumpen i terrassedøren repareret 

• Oprydning i hakket til Skipperstuen, så joller kan stå der 

• Stolesæderne på Børge Mogensen stolene blev blæst rene v.h.a Birgittes kompresser 

• Renoveret fortøjningerne på følgebådene 

• Vi fik vasket gulv. 

• Stolesæderne på Børge Mogensen stolene blev blæst rene v.h.a Birgittes kompresser 

• Redningsflåden kom på loftet 

• Dørpumpe ved terrassedør repareret 

• HW fik renoveret fortøjningerne på følgebådene 

•  

• Set på hvordan vi får renoveret Dommerhuset: Bæringerne under huset er jernrør der 

skal gøres noget ved inden de er rustet over. 

• Terrassen omkring dommerhuset er i ringeste stand, når vi renoverer den så tager vi 

husets bæringer ved samme lejlighed. Det bliver indenfor 3 år. Pris 5000 kr. 

•  

• Græsareal nord for kajakhuset: Hvis det skal etableres skal det have ro til at vokse, 

derfor skal der laves en befæstet sti fra hoveddør til vejen vest for. Det kan være en 

smal sti, som under græssets etablering på 2 år, skal hegnes så almindelig færdsel 

forhindres. 

• Sti syd for huset. Opgaven med hvordan ligger hos bestyrelsen. 

•  

• Opbevaring af skolegrej for juniorudvalget: Bent Bennedsen har godkendt kasse på gril 

pladsen ved stakit. Pris 2000 kr. 

• Levetid på varmepumpe skønnes til 10 år i øststue og 15 år i vest 

• Lappet en SUB 

• Monteret nyt køleskab 

• Padler lakeret 

• I gang med at renovere stakittet omkring terrassen med dækbrædder med fald og 

drypkant 

• Oprydning i skabe i Juniorrum 

• Nye dækbrædder monteret på stakit omk. terrasse 

• Ejler taget op. Der var meget saltvand under dørken, sidst var der meget ferskvand. 

Derfor er utætheden i bunden af dørken. Forlugen taget af og utætheden fundet for det 

vand der altid løber ned i baterikassen 

• Poseidon rigget af 


