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K . A . S .

Formandens
klumme

Den seneste tid har der været stor travl-
        hed på bådpladserne. Bådene er blevet 
vasket, poleret, slebet, lakeret og bundmalet, 
så de er godt rustet til sæsonens sejladser.
Sejlerskolens elever har traditionen tro del-
taget i klargøringen af skolebådene, og har 
samtidig tilegnet sig masser af nyttig viden 
under kyndig vejledning. Da det blev tid til 
søsætningen stod bådene klar som planlagt - 
mange tak til bådcheferne for det store ko-
ordineringsarbejde og de mange timer de har 
lagt i det!

Ved søsætningerne blev ca 160 K.A.S. både 
søsat fra Gammel Plads, og ca. 40 fra Kul-
pladsen. Dette store arbejde forløb uden 
proble-mer, takket være god planlægning og 
et veludført arbejde fra havnens side.

Endelig kunne vi så skyde sæsonen i gang d. 
30. april og hejse klubstanderen. Vejret var 
virkelig flot til anledningen – høj sol, pæne 
temperaturer, og en jævn vind fra SØ. De, der 
havde nået at få mast og rig på båden, fik en 
fin tur til Middelgrundsfortet, inklusive en 
ekstraordinær godkendt landgang.

Sommer sejlerskolen er efterfølgende startet 
op. Igen i år er sejlerskolen fyldt helt op, og 
vi har fuldt besatte gaffelriggere på vandet 
alle ugens dage. Spækhuggerne er også gan-
ske fint udnyttet i denne sæson. Oui Oui 
sejler to kapsejladser om ugen, og J70’eren er 
også godt benyttet. Dejligt at se, at hele flå-
den bliver brugt.

Også Søulkene er startet op igen. De sejler 
hver onsdag, og jeg glæder mig til at læse 
deres beretninger som sæsonen skrider frem.
Som tidligere annonceret, afholder vi Vild-

med-vand aktiviteten ”havnens dag” i Svane-
møllehavnen i år. Det er en begivenhed som 
løber af stablen i rigtig mange havne hen over 
landet. Det er den10. juni, og vi prøver at 
involvere så mange af havnens klubber som 
muligt, så Svanemøllehavnen kan tage sig
godt ud. Vi får brug for frivillige til at deltage 
i de forskellige aktiviteter, så hold øje med 
K.A.S. hjemmesiden og/eller Facebook i den 
kommende tid, såfremt det har interesse. Den 
weekend afholdes der desuden det årlige 
K.A.S.-Træf.  Sammenfaldet er lidt uheldigt, 
men der er ikke så meget at gøre ved det på 
nuværende tidspunkt. Jeg håber begge aktivi-
teter vil forløbe med fin tilslutning.

Med ønsket om en god og sikker sejlsæson.

H Jon Bundesen

Søsætning fra Kulpladsen
Her er det Marianne der 

er blevet til et luftskib
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Det første sommertræf for klubben går i år
         til Flakfortet med stop i Limhamn fredag
aften.

Fredag mødes vi kl. 21.00 til rødvinstræf og 
gensynssnak på havnen i Limhamn.  

Lørdag går turen til Flakfortet midt i Sundet, 
hvor der om aftenen er middag og fest. 

Klubbådene kommer til Flakfortet lørdag efter 
endt natsejlads. 

K.A.S.-TræfWeekenden 9.-11- juni
    Afsæt allerede nu weekenden, så du er sikret 

muligheden for at møde mange gode sejler-
venner.

Program og praktiske oplysninger følger på 
hjemmesiden samt på facebook.

H Med sejlerhilsen
Aktivitetsudvalget

Hygge og leg på sidste års træf
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Vi har næsten alle os gamle sejlere kendt       
       Hanne de sidste 50 år.
Det har bestemt ikke været et kedeligt sejler- 
bekendtskab. Hanne og Svend Aage har altid 
deltaget i alle K.A.S. sejlrarrangementer og hvis 
de ikke deltog, arbejdede de begge i alle dele 
af verden. 
Vi husker alle Hannes festlige indslag til K.A.S.s 
125 års jubilæumsfest sidste år.
Hun vil til evig tid altid være savnet i vores sej-
lermidte. Mange tanker går til de unge familier 
og Svend Aage.

Æret være hendes minde!

H En sidste hilsen fra alle sejlervennerne
Lis Køj Nissen

Hanne Bang Nielsen

Vinni Højlund Jensen
Jeg følte en stor sorg da jeg fik beskeden 
     om Vinnis alt for tidlige bortgang. Hun 
kæmpede længe med svær sygdom og tabte 
desværre. 
Jeg lærte Vinni at kende da jeg startede i K.A.S. 
Det var til et K.A.S.-træf i Helsingør. Og der så 
jeg Vinni som jeg altid vil mindes hende. 
På dansegulvet, livlig og med store smil. Jeg 
har siden, sammen med Ninna, haft den store 
glæde at kunne kalde Vinni og Ole for vores 
rigtig gode venner. Vi var på træf sammen og 
rejser sammen og altid var Vinni glad og hen-
des glæde og smil var smittende. Særlig vores 
tur til Caribien huskes med stor glæde.
Vinni vil altid have en plads i vores hjerter.
Vores tanker går til Ole, Tilde og de to børne-
børn. 

Æret været hendes minde!
H Johnnie Rørvig
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Skoleudvalget ønsker tillykke til dem, som gennem en stor og vedholdende arbejdsindsats, 
       har erhvervet klubbens førerbevis. Det drejer sig om følgende:

Tillykke til klubbens nye

Førere 

Ved forårsfesten den 22. april, blev 20 nye førere hyldet og der blev uddelt førerbeviser til de 
dygtige og flittige elever, som har: 
• sejlet i klubbens gaffelriggede både i mindst to sæsoner 
• bestået prøven i praktisk sejlads 
• bestået prøven i ’Navigation og Søvejsregler’
• fået godkendt deltagelse i kurset ’Tovværk og Sømandskab’
• haft mindst to natsejladser 
• været med til at vedligeholde bådene

Anne Sofie Lei
Anton Bastholm Truelsen
Charlotte Isabella Schmidt
Christian Bo Michelsen
Emil Ahlmann Østergaard
Emil Krapper
Heidar Örn Stefansson

Jean-Francois Perrier
Johan Korch-Frandsen
Julian Heick
Julie Ziersen
Karoline Birk Bjerregaard
Kåre Dige Brandrup
Lars Gustafson

Lars Løye Ernsted
Mads Tofte
Maria Harrestrup
Signe Nørgaard Andersen
Simon Stevns Jakobsen
Troels Heebøll

S K O L E U D V A L G E T

De nye førere på stribe.
I forgrunden ses skolechef Morten Ingerslev og 

formand Jon Bundesen



Førerbeviset giver ret til at være skipper på 
klubbens gaffelriggede både og spækhugge-
re. De nye førere modtager også Søfartssty-
relsens Duelighedsbevis. Det er en væsentlig 
del af klubbens formål at uddanne klubbens 
medlemmer til at sejle klubbens både, samt 
at skabe gode muligheder for at klubbens 
medlemmer kan leje og sejle i disse både. 

Vi vil derfor opfodre jer til at benytte disse 
muligheder, ikke mindst ved klubbens ar-
rangementer og sommerturen. Vi ønsker jer 
mange gode sejlture! Tillykke! 

H Skoleudvalget 
Morten Ingerslev

Skoleudvalget ønsker tillykke med den beståede eksamen til:

Anders Lui Sørensen, KØS Sejlsport
Christian Sørbye Friis, K.A.S.
Ghita Studsgaard Nielsen, K.A.S.
Jens Lund, Skovshoved Sejlklub
Mads Poulsen, Sejlklubben Sundet

I denne vinter var der igen fin interesse i at tage den teoretiske prøve til Yachtskipper af 1. 
grad, så der blev oprettet en studiegruppe, med delvis ekstern undervisning. Pensum for denne 
prøve er omfattende og spændende. Det indeholder bl.a. storcirkelsejlads, tidevand, brug af 
kortplotter, astronomisk navigation, meteorologi, oceanografi mm. Inden eksamen skal eleverne 
skrive en rapport om en oceansejlads, med en række faste emner. Denne rapport indgår som en 
del af den mundtlige eksamination. Studiegruppen var i starten på en halv snes personer hvoraf 
i alt 5 gik til prøve og bestod.

Nicolai Vædele hjalp til med at starte og drive studiegruppen. Desuden bidrog han med under-
visning i meteorologi og oceanografi, samt havstrømme.
Kristian Møller Pedersen fra Frem tilbød igen at undervise i astronomisk navigation.
Mogens Kyllesbech underviste i sin viden om tidevand og storcirkelsejlads.

H Skoleudvalget
Morten Ingerslev

Tillykke til de nye

Yachtskippere 
af 1. grad    

S K O L E U D V A L G E T
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Hermed vil Skoleudvalget gerne ønske tillykke med den beståede teoretiske prøve til:

I løbet af vinteren har en række af klubbens 
medlemmer indøvet kendskab til stedbestem-
melse, kursberegning, identifikation af skibe 
ud fra deres lanterneføring, de internationale 
søvejsregler, havmiljøloven og meget andet, 
der hører til pensum i kurset ’Navigation og 
Søvejsregler’. Og denne vinter fik de selskab 
fra både Sundet, Frem og Kvindelig Sejlklub.

Søndag den 26. marts blev den skriftlige 
prøve i navigation afholdt i klubhuset, og 
lørdagen efter, d. 1. april, foregik den mundt-
lige overhøring i søvejsreglerne. Af de i alt 
40 elever som var til prøven, bestod de 35 
og har dermed fuldført den teoretiske del af 
Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve.

Vi håber, I vil nyde godt af den viden, I har 
fået, både ved planlægningen og gennemførs-
len af kommende sejlture! Tillykke!   

H Skoleudvalget
Morten Ingerslev

8 S K O L E U D V A L G E T

Eksamen i

Navigation Søvejsregler 
Anders Krebs Nielsen
Andreas Petersen
Anne Rømer
Anne-Mette Stubager
Asbjørn Shannon
Casper Barfoed
Deniz Said
Eskild Schroll-Fleischer
Eva Marxen
Henrik Møgelvang
Jesper Bytorp
John Athey

Klara Kvorning Ternov
Line Schmidt
Louise Schmidt
Maiken Borg
Maria Scotwin Schøyen
Marie Bill
Mark Kofoed
Martin Koch
Martin Wad Thorsen
Mia Ansbjerg
Morten Krog
Nadia Christensen

Nicolai Bjerre Pedersen
Nikolaj Apitz
Rasmus Andersen
Signe Andersen
Susanne Loumand
Søren Dittman
Thomas Nørballe
Thorlak Fink
Torben Laustsen
Allan Kjær (Sundet)
Tina Bering (KvS)
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Sommertur
Så er det ved at være sidste chance. 
        Tilmeldingsfristen til årets sommertur 
er søndag den 11. juni. Tilmelding foregår via 
hjemmesiden.

Der er planlægningsmøde i Jomsborg, for alle 
deltagere fra K.A.S, onsdag den 14. juni. På 
mødet informeres om hvordan en sommertur 
foregår og aftales hvem der medbringer hvad 
af fælles ting på båden, der laves kørselsaf-
taler til skifte-havne osv., så det er vigtigt at 
møde op.  

2017 

Vi sejler via Bøgestrømmen, Smålandsfarvan-
det og Sydfynske øhav til Lillebælt, og samme 
vej hjem igen. Turen byder i år på kortere 
dagsejladser i gammelkendt farvand. Der er 
små hyggelige havne fra Bøgeskoven i Køge 
bugt gennem Bøgestrømmen til Nyord og 
Stege. Vordingborg og Gåbense i Storstrøm-
men inden vi når ud i Smålandsfarvandet med 
Femø, Fejø og Vejrø. Evt. Omø inden vi skal til 
Langeland og Rudkøbing. Dernæst venter det 
Sydfynske Øhav, inden vi slutter af i Lillebælt. 

Masser af navigation og snævre strømfyldte 
farvande. Det kan kun blive godt!

Turen foregår i ugerne 27-30, med start lør-
dag den 1/7 kl. 12, og hjemkomst lørdag den 
29/7. Der er skiftedag hver lørdag kl. 12.

Hvis du ønsker at sejle sammen nogle be-
stemte, kan du angive det i kommentarfeltet i 
tilmeldingen. Vi vil så vidt muligt imødekom-
me ønsker, men vi skal sikre at alle bådene er 
forsvarligt bemandet, og det kan derfor ikke 
garanteres.

Læs mere om sommerturen på hjemmesiden 
kas.dk. Har du nogle spørgsmål, kan du sende 
en e-mail til sommertur@kas.dk

Vi glæder os til at se jer!

H Sommertursgruppen
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Gaffelriggerdagen arrangeres i år af Sun-
         det, der har glæden af at invitere alle 
Svanemøllekredsens sejlerskoleelever. Sidste 
gang Sundet arrangerede var der klare fordele 
hvis man havde GPS på båden. Men ellers er 
dette en kapsejlads hvor K.A.S. traditionelt 
stiller talstærkt op og derfor har stolte tradi-
tioner for et godt resultat. 

Derfor skulle vi også gerne i år deltage med 
alle 4 gaffelriggere, men det er der også gode 
chancer for da sejladsen er rigtig sjov for bå-
de B-holds elever, A-holds elever og førere, 
og der plejer at blive god rift om pladserne. 

For B-holdseleverne er dette en særlig god 
mulighed for at få noget ror tid, men også 
chancen for at komme over og sejle på en 
af Frems eller Sundets gaffelriggere. Og ikke 
mindst muligheden for som rorgænger at skri-
ve sig ind i klubbens historie ved at vinde 
pokalen tilbage for K.A.S.
Der plejer at være en rigtig god stemning til 
denne sejlads, så mød op og deltag og gør 
denne dag til en fest.

Reglerne: En besætning består af 2 rorgæn-
gere, et antal gaster (Typisk A-holds elever) 
og en fører. For at være rorgænger skal man 
være B-holdselev. Indledende sejladser afvik-
les med rorgængere i egne både, finalerne 
afvikles i både efter lodtrækning mellem de 
bedst placerede rorgængere fra de indleden-
de starter. Vinderens klub modtager vandre-
pokalen. Der afholdes løb for både Gaffelrig-
gere og andre bådtyper.

Tilmelding: Foregår ved at skrive sig på det 
opslag som er hængt op på opslagstavlen i 
stueetagen. 

Betaling: Prisen for at deltage forventes at 
være 50 kr. for  rorgængere for morgenmad 
og præmier, mens gaster og førere betaler 25 
kr. for morgenmad. 

H Med sejlerhilsen
Kurt Fog Pedersen

Skoleudvalget

Gaffelriggerdag
10. september

Lidt mere vind, Tak!
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Vinderholdet

H

Weekenden 25.-27. august
Høsttræf
Årets høsttræf med kapsejlads om Puks 
        mindepokal går i år til Lomma efter rød-
vinstræf i Kastrup havn fredag aften.

Fredag mødes vi kl. 21.00 til rødvinstræf og 
hyggesnak på havnen i Kastrup.

Lørdag starter med skippermøde og så står 
den på kapsejlads. Lørdag aften holder vi fest 
i Lomma med medbragt grill-mad.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Program og praktiske oplysninger følger på 
hjemmesiden samt i næste nummer af BAR-
KASSEN

H Med sejlerhilsen 
Aktivitetsudvalget

Carsten Meyer
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Generalforsamlingen
Referat af 

Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Kar-
sten Møller-Hansen som dirigent. Dette blev 
vedtaget med applaus. Dirigenten takkede for 
valget og erklærede at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt. Karsten anmodede Jørgen 
Sølling om at referere fra mødet.

B. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
for det forløbne år
Formanden lagde ud med at mindes de med-
lemmer som er døde siden sidste generalfor-
samling. Det er ikke sikkert at listen er fuld-
stændig, for det er ikke altid vi får det at vide 
når et af vore medlemmer dør. De dødsfald, 
som bestyrelsen har kendskab til er:
 Jan Mørk Larsen
 Niels Gjaldbæk
 Jens Skriver Nørregaard
 Bent Struck
 Erik Rye Christiansen
 Jens Erik Miller
 Winni Højlund Jensen
Forsamlingen rejste sig og mindedes disse. 
Æret være deres minde.

Formanden fremlagde herefter beretningen. 
Formanden henviste til årbogen for en mere 
detaljeret gennemgang, men fremhævede føl-
gende:
Det store antal frivillige der aktivt og ulønnet 
sørger for at klubben kan fungerer fik en stor 
tak fra formanden.
Jubilæumsgruppen, der havde ført K.A.S. 
igennem et festligt år hvor de 125 år blev 
fejret, fik også en særlig tak fra formanden. 
Højdepunkterne var receptionen i Odd Fel-
low Palæet og jubilæums- og forårsfesten i 
Søpavillonen .

I forbindelse med forårsfesten i Søpavillonen 
blev der udnævnt 4 æresmedlemmer: Svend 
Allan Olsen, Henrik Effersøe, Margit Arentoft 
og Niels Erik Andersen. Stort tillykke!

Der har været stor aktivitet omkring ”Nord-
havnstunnelen”. Der har været afholdt mange 
møder med de øvrige klubber i området og 
det lykkedes ”dialoggruppen” at afgive et 
samlet høringssvar til VVM undersøgelsen, 
før deadline i august. Vi har endvidere fået 
god mediedækning i Østerbro Avis, Minbåd.
dk, Bådmagasinet samt TV2 Lorry, hvor vores 
synspunkter er blevet fremført.

I november udkom så Vejdirektoratets hvid-
bog som vi kan være tilfredse med. Som jeg 
læser hvidbogen peges der på en løsning 
med delvis ”åben havn” og en midlertidig 
havn ”Svaneknoppen lille”, alternativt ”Færge-
havn Nord”.
Ingen ønsker cykelsti ved Svanemøllehavnen.
Gruppen af vinterbadere, der skal flytte lidt 
hvis den midlertidige ”Svaneknoppen lille” 
etableres, arbejder aktivt imod denne løsning. 
Ærgerligt, idet vinterbaderene er med i dia-
loggruppen.
Vi afventer København Kommunes, Økonomi-
forvaltnings dialog med Transportministeriet 
vedrørende forberedende foranstaltninger til 
”havnetunnel”. Dialogen forventes at vare hele 
2017 måske længere tid.
Indtil da gør vi os synlige på forskellig vis.
Byggeaktivitet i havnen forventes tidligst i 
2020 – måske senere.
Debat
Ane Samuelsen: Er der penge til dækning af 
diverse uforudsete udgifter i forbindelse med 
en udflytning?

29. marts 2017
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Formanden har spurgt på Københavns Rådhus 
om Kommunen har afsat nogen penge. Kom-
munen har ikke sat penge af til dækning af 
udgifter i forbindelse med udflytning.
UDVALG 
Skoleudvalget - Johnny Aa. Jørgensen
Sejlerskolen har igen i år været fuldt besat 
og skoleudvalget har med deres engagerede 
indsats og fine teamwork løst de mange 
arbejdsopgaver, som kræves for at få klubben 
til at fungerer.
Sommerskolen, med de 4 gaffelriggere, har 
været fuldt belagt i hele sæsonen.
Til den praktiske prøve i efteråret havde vi 12 
m/s fra NØ, med store bølger og vanskelige 
forhold. 20 ud af 30 bestod. Flot klaret af 
de 20 der bestod. Særligt tak til de censorer 
og eksaminatorer der havde det hårde slid på 
vandet.
Der er også pres på vinterskolens mange akti-
viteter. I år særligt på VHF/SCR kurser, hvor vi 
har måtte udbyde ekstra kurser. De teoretiske 
prøver har en flot beståelsesprocent.
Der har været udskiftning i de bemyndigede 
censorer. Olaf Kristensen og Lis Sundstrup 
takker af og i stedet har Jonas Toft og Jon 
Bundesen fået licens hos Søfartsstyrelsen. 
Mange tak til Olaf Kristensen og Lis Sund-
strup for deres indsats som censorer over 
årene.
Fartøjsudvalget - Svend Bie
De 4 gaffelriggere sejler hver dag og har haft 
en meget høj udnyttelsesgrad hen over hele 
sæsonen. Med efterårets hårde vinde kom 
der nogle alvorlige skader, men bådene er nu 
repareret og klar til den nye sæson.
Spækhuggerne/OuiOui og J70 har klaret 
sæsonen fint, og der er foretaget almindelig 
vedligeholdelse på dem.
Projekt Freja 1
Den oprindelige gaffelrigger Freja fra 1914, 
der tidligere har tilhørt K.A.S., er hentet hjem 
fra Danmarks Museum for Lystsejlads med 
henblik på en mulig istandsættelse. Bestyrel-
sen har lige modtaget en indstilling som vi pt. 

behandler. I første omgang er det planen at 
låne båden i 10 år, med forlængelse på 5 år.
Klubbens vedtægter siger i §2. Klubbens 
formål.
Stk. 1. tredje afsnit: - at anskaffe og vedlige-
holde klubbåde , der er egnede til undervis-
ning i praktisk sejlads, og som kan anvendes 
til kapsejlads og tursejlads.
Stk. 2. Klubben kan udføre ovennævnte akti-
viteter alene, i samarbejde med andre eller i 
selskabsform.
Status pt.: Teknisk set kan projektet godt 
gennemføres idet skroget er sundt. Der mang-
ler nogle dele og en masse arbejde. Projek-
tet vurderes til at tage ca. 2 år. Bestyrelsen 
behandler fortsat indstillingen. Vi skal bl.a. se 
på under hvilke betingelser, vi kan få adgang 
til båden samt budgettet.
Debat
Erling Christiansen: Hvad regner man med at 
økonomien bliver omkring Freja 1.
Formanden: Der arbejdes med et beløb på 
200.000 kr.
Flemming Holm: Hvor kommer pengene fra.
Formanden: Fartøjsudvalgets budget, og 
sandsynligvis suppleret med en ekstra bevil-
ling til projektet. Steen Mørck: For 200.000 
kr. er der andre muligheder for at få en båd.
Johnnie Rørvig: Båden skal bruges til elever 
og har særligt gode egenskaber i forbindelse 
med undervisning. Den forventes endvidere 
at bidrage på indtægtssiden.
Anne Ahlgreen: Jeg ønsker ikke at bestyrelsen 
men generalforsamlingen skal træffe beslut-
ning om anskaffelse af både.
Mathias Milfeldt: Synes det er et spændende 
perspektiv, ønsker også en beslutning på ge-
neralforsamlingen.
Formanden: Kompetencen til at tage beslut-
ninger om køb af både ligger hos bestyrelsen. 
Men vi gør os umage med at orientere om så-
danne planer i god tid, så vi kan få en god 
debat inden vi beslutter noget.
Klubhusudvalget - Margit Arentoft
Marine-kiosken er udlejet og åbner 1. april. 
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Tak for det store arbejde med at få gennem-
ført aftalen.
De to små kontorer i stueetagen er slået 
sammen til et. Igen i år er klubhuset blevet 
overhalet fra top til bund og fremstår i fin 
stand. Vedligeholdelsesplanen for klubhuset 
følges. Udlejningen er gået godt.
Debat
Flemming Holm: Klub øl i køleskabet i Joms-
borg. Kan kiosken hamle op med det?
Formanden: Kiosken har et bredt udvalg og 
må satse på disse varer.
Aktivitetsudvalget - Sofie Wagner
Årligt tilbagevendende begivenheder som 
weekend sejladser, standerhejsning, stander-
nedhaling, jubilæumsaktiviteter , ”Samarbejde 
på tværs”, spørgeskemaundersøgelser, grill-
aftener, fredagsbar og meget mere. Der har 
også været travlt i udvalget – tak for en stor 
indsats.
Debat
Susanne Hansen: Nytårsturen savnes.
Sofie: Med de mange nye aktiviteter er der 
prioriteret. Der var ikke nogen til at arrange-
rer turen.
Informationsudvalget - Anne Nimb
Som noget nyt er Facebook blevet indlemmet 
i informationsudvalget og bruges flittigt. Det 
er en lukket gruppe med 472 medlemmer og 
mediet er blevet et vigtigt redskab for klub-
ben, hvor bl.a. projektet vedrørende Nord-
havnstunnelen er flittigt debatteret.
Debat
Ane Samuelsen: Hjemmesiden mangler at vise 
nogle aktiviteter. Der forekommer også nogle 
problemer med log-in.
Formanden: Send en e-mail med problemet til 
udvalget, så vil vi se på det. Det er lettere at 
løse en udfordring ud fra en konkret sag, end 
at skulle lede bredt efter problemet.
Olaf Kristensen: Kan væsentlige oplysninger 
fra Facebook ”bæres” over på vores egen 
hjemmeside, idet ikke alle bruger Facebook?
Formanden: Vi vil se på problemet.

Bådpladsudvalget - Johnnie Rørvig
Søsætning og bådoptagning i samarbejde 
med havnens personale fungerer tilfredsstil-
lende. Halvtaget (bag Oasen) har fået ny tag-
belægning og en åbne side mod øst er lukket. 
Klubben har ansøgt København Kommune om 
tilladelse til at opføre nye medlemsskure på 
bådpladsen. Behandling af byggeansøgning 
pågår i kommunen.
Debat
Henrik Lorentzen: Toiletterne er uhygiejniske.
Jonnie Rørvig: Udvalget vil se på sagen.
Torben Molbech: Opfordrede medlemmerne 
til at holde orden på toiletterne.
Flemming Holm: Der gøres jævnligt rent an-
dre steder i klubben, kan der ikke blive gjort 
rent på toiletterne?
Jens Peter Sandholt: Bro mellem Oasen og 
riggerbassinnet er i ringe stand.
Steen Mørck: Tænk på lang sigt. Efterlyser en 
langsigtet plan.
Niels Laursen, havnebestyrelsen: Der arbejdes 
med planer for området.
Kajakudvalget - Christoper Pethick
Der er kommet en del nye medlemmer i løbet 
af 2016. Udendørs kajakstativ ønskes ud-
skiftet med endnu en container til kajakker. 
Broen mellem Oasen og riggerbassinet er i 
ringe stand.
Kapsejladsudvalget - Christian Thaulow
Jubilæumsstævne i Dragør, DM i Knarr, J70 er 
nogle af de kapsejladser vi har stået for.
Tirsdagssejladser arrangeret af Hellerup Sejl-
klub har været god træning for besætningen 
som har repræsenteret klubben i sejlsports-
ligaen. Hugin er også fast booket mandag, 
onsdag og torsdag. For at øge aktiviteten 
i Hugin har kapsejladsudvalget startet et sam-
arbejde med klubberne i Sundet og deltager 
også i vintertræning.
Klubben fastholder sin plads i 2. division. 
Endte på en 13. plads ud af 20.
Arbejder på et udvidet samarbejde med Sun-
det og SKK hvor der indgår en følgebåd og 
andre J70 både at måle sig med. 
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Følgebåd, projekt ”RIB” er et fællesprojekt 
med Sundet. Indskud på 100.000 kr. pr. klub. 
Båden skal bruges i forbindelse med kapsej-
ladser, udlægning af bøjer, samt i forbindelse 
med banelederkurser mv.
Endvidere kunne det være et tilbud til sejlere 
der er vokset fra KØS, et set-up med RIB og 
2 stk. J70 kunne være attraktivt for denne 
gruppe sejlere.
Formanden: Jeg har talt med Mads Roden, 
formand for Sejlklubben Sundet, da jeg del-
tog i årets generalforsamling i Svanemølle-
kredsen. Vi vil sætte os sammen og forfatte 
et oplæg til vores bestyrelser. Et detaljeret 
oplæg forventes at være klar til forsommeren.
Debat
Der blev spurgt til hvor mange aktive med-
lemmer der er tilknyttet kapsejlads. Svar: 15 
-20 stykker.
Niels Peter Sandholdt: Vi bør købe en ekstra J 
70, ”det er fremtiden”.
Spørger fra salen : Har man søgt nogle fonde? 
Prøv at søge Tuborgfonden.
Svend Friberg: Se at komme i gang.
Susanne Hansen: Hvem skal sejle i RIB-båden.
Christian Taulov: Der bliver udarbejdet en 
projektbeskrivelse. Duelighedsbevis er med i 
projektbeskrivelsen.
Havneudvalget - Niels Laursen
Udvalget består af K.A.S.s 2 bestyrelsesmed-
lemmer i havnebestyrelsen.
Der er venteliste til havnepladser. Nyt inter-
net er sat i drift. Havnens personale håndte-
rer søsætning og optagning med egen kran-
bil. Arbejdet går godt. Havnefogeden kører et 
”bådvaskerprojekt” ved bro N6 indtil 1. april. 
Maskinen vasker bunden ved hjælp af nogle 
store børster, lidt lige som i en bilvaskehal.
Debat
Niels Laursen: Beddingsvogn på Gammel 
Plads kan ikke håndtere enkelte både med 
meget kort køl. Udvalget arbejder med en 
løsning.
Flemming Holm: Kan beddingsvognen forlæn-
ges?

Niels Laursen: Vil forsøge at løse de tekniske 
problemer med beddingsvognen.
Søulkene
Debat
Ane Samuelsen: Søulkene søger en ny for-
mand.
Formanden: Bestyrelsen søger et tættere 
forhold til søulkene.
Torben Molbech: Søulkene søger et tættere 
forhold til bestyrelsen.
Afslutningsvis gjorde formanden opmærksom 
på, at der også findes beretninger fra udval-
gene i årbogen.
Beretningen blev godkendt. Applaus.

C. Godkendelse af det reviderede 
årsregnskab og status
Niels Erik Andersen, kasserer, fik ordet. Niels 
Erik refererede til regnskabet i årbogen, sær-
ligt side 151-52.
Regnskabet afspejler højt aktivitetsniveau. 
Årets resultat udgør 218.150.
Indtægtssiden
Kontingent og indmeldelsesgebyr er det sam-
me som tidligere. Tilgang af nye medlemmer 
og udmeldelser udgør ca. 10% af medlems-
skaren. Kvm-prisen for vinterplads på land er 
nedsat lidt.
Skoleudvalget har haft større indtægter end 
budgetteret.
Kapsejladsudvalget har underskud grundet 
mindre søgning end forventet.
Klubhusudvalg mangler indtægter fra kiosken. 
Kiosken er nu udlejet og giver stabile indtæg-
ter. Gammel lejer er i restance og der er truf-
fet aftale om en afdragsordning.
Informationsudvalget rammer meget fint. Har 
haft indtægter fra bladpulje 8.000 kr. i 2016 
og 2017.
Aktivitetsudvalget har haft noget højere ind-
tægt end budgetteret.
Omkostningssiden
Administrationsomkostninger er noget højere 
end budgetteret. Jubilæumsaktiviteter er ført 
på denne omkostning.
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KØS modtager 55.000 kr. fra K.A.S.
På bådpladsen har der været færre omkost-
ninger end budgetteret idet havnen selv 
udfører bådhåndteringen.
Der overføres 150.000 kr. til fond reserveret 
til en opgradering af bådepladsen. Bl.a. til 
nytænkning omkring håndtering af både.
Klubhus. På grund af et lån til ombygning af 
tag, udført for en del år siden, fik man indført 
en uopsigelighed i lejekontrakten til udløb 
2022 (jvf havneudvalgets beretning, side 119 
i årbogen under ”Lejekontrakt for Svanemøl-
lehavnen”). Lejevilkår forsætter nu på normale 
vilkår. Ingen spørgsmål fra salen
Regnskabet blev godkendt med applaus fra 
salen.

D. Bestyrelsen forelægger budget 
og planer for det kommende år
Niels Erik Andersen henviste til side 151 – 
152 i årbogen. På side 152 har der indsneget 
sig en fejl. Årets resultat er 218.150 kr.
I år er der en ny måde at opdele budgettet på. 
På side 151 er anført projekter der forventes 
afholdt i år. Særlige anskaffelser skal tydelig-
gøres i bogføringen.
Indtægtssiden. Kvadratmeterprisen på båd-
pladsen er nedsat på grund af billigere båd-
håndtering. Der forventes dog mange udgifter 
på bådpladsen. Helt aktuelt arbejdes der med 
planer om ekstra skure til medlemmerne.
Masteskuret skal have en overhaling. Indkøb 
af RIB-båd og ny container til kajakker.
Debat
Ane Samuelsen: Flere kajakmedlemmer og 
flere skure, er disse indtægter medregnet i 
budgettet?
Hvordan er det med forholdet mellem ekstra 
skure og mindre bådplads, opvejer det hin-
anden?
Niels Erik Andersen: Disse forhold giver kun 
en mindre afvigelse til sammen.

E. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1- Emne
Godkendelse af budgetramme på 4.500 kr. til 
K.A.S. Øllaug
Forslagsstiller: Sune Lodal, Medlem af Aktivi-
tetsudvalget. I lighed med sejlklubben Sun-
det, ønsker man at brygge øl i klubben og 
nyde øllet på ture.
Debat
Margit Arentoft: Hvor have du tænkt dig at 
der skulle være plads til bryggeriet og hvor-
dan skulle det administreres?
Sune Lodal: Det er ikke rigtig afklaret. Dialo-
ger er lige startet.
Svend Friberg: Andre klubmedlemmer bør ikke 
være med til at finansiere.
Mattias Milfeldt: Formelt kan forslag stilles 
på generalforsamlinger, der mangler dog en 
beskrivelse af indholdet. Formålet skulle være 
at brygge øl til sommerturene.
Flemming Holm: Kun få er tilgodeset i forsla-
get.
Mari Mathisen: Synes det er et godt initiativ.
Formanden: Forslaget falder uden for klub-
bens aktiviteter. Forslaget er ikke bearbejdet.
Mattias Milfeldt: Forslaget mangler en beskri-
velse.
Mattias stiller ændringsforslag: Øllet skal 
tilbydes alle på klubturene.
Jesper Simonsen: Generalforsamlingen vælger 
fra og ikke til.
Først blev der stemt om ændringsforslaget: 
For stemte 21, imod 28, forslaget er hermed 
forkastet. Herefter blev der stemt om Sunes 
oprindelige forslag:
For stemte 16, imod 29. Forslaget er hermed 
forkastet.
Forslag 2- Emne
Forslag fra Erling Christiansen til bestyrelsen, 
evt. generalforsamlingen i K.A.S. At der bliver 
bedre forhold for opbevaring af master mm.
Der hænger master under loftet i gange og 
der mangler plads til master i skuret. Det fore-
slås at masteskuret bliver renoveret, udbyg-
get.
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Debat
Flemming Holm: Gå ind og se bagerst i maste-
skuret, der er god plads. Ryd op i skuret så er 
der plads til alle master.
Erik Vilhelmsen: Der er dårlige forhold i mas-
teskuret.
Jesper Simonsen: Tillægsforslag: Istandsættel-
se af bådeplads og masteplads skal følges ad.
Sune Lodal: Kommer man sent op/og dermed 
tidligt i, er der problemer med at komme til/
fra masteskuret.
Erik Skovgaard: Der bør planlægges bedre 
omkring optagning og søsætning. Alle master 
der vil have adgang til skuret skal afrigges 
helt, så er der plads til alle.
Jørgen Sølling: Har hørt at der er planer om 
større ændringer, fælles med Frem, i området 
ved masteskur og bedding. Bl.a. omkring ud-
videt bådhåndtering med vores egen kranbil.
Niels Lauersen: De første spæde planer er 
ved at tage form. Det er et større projekt der 
bl.a. omhandler fælles bådhåndtering mellem 
K.A.S. og Frem. Området mellem Oasen og 
riggerbassinnet udvides og belægges med 
beton.
Steen Mørck: Godt med et nyt beddings-
projekt. Efterlyser mere moderne forhold. 
Efterlyser en plan for området.
Niels Lauersen: Det planlægges, at havnens 
kranbil skal kører rundt om Frems klubhus.
Erik Skovgaard: Der skal være 3 master på 
hver hylde. Master skal rigges ordentlig af.
Karsten Møller-Hansen: Ryd op.
Torben Molbech: Master skal afrigges helt. 
Kan udvalget ikke komme lidt mere på både-
pladsen?
Erik Vilhelmsen: Det er vanskeligt alene at få 
sin mast ud og ind i skuret. Kan vi ikke inve-
stere i en elektrisk løfteanordning?
Jørgen Willer Nielsen: Forlæng skuret 5-7 m 
på vandsiden.
Herefter gik man over til afstemning: Forsla-
get blev vedtaget med en meget overvæl-
dende majoritet.

Forslag 3- Emne
Udsendelse af mails til medlemmer angående 
aktiviteter og deadlines.
Forslagsstiller: Sune Lodal, medlem af aktivi-
tetsudvalget.
Sune efterlyser en politik i klubben og har 
spurgt hos Dansk Sejlunion. Her i forkortet 
udgave.
Når man har meldt sig ind i en forening er 
det en naturlig ting at der foregår kommuni-
kation mellem foreningen og medlemmerne, 
derfor er det legalt at sende fx nyhedsmails 
ud til medlemmerne. Medlemmerne bør have 
mulighed for at frasige sig nyhedsmail og 
andre infomails. Man kan dog ikke frasige sig 
indkaldelse til generalforsamling, opkrævning 
af kontingent mv.
Debat
Formanden: Bestyrelsen laver en e-mail poli-
tik. Vigtigt med en politik omkring hvad der 
kommer ud.
Anne Nimb, informationsudvalget:
Angående masse e-mails har udvalget under-
søgt det formelle. Reglerne findes på Forbru-
gerombudsmandens hjemmeside. Der skelnes 
bl.a. mellem information til medlemmerne og 
henvendelser af ”erhvervsmæssig karakter”.
Det skønnes ikke pt. at der er behov for at 
supplere den eksisterende kommunikation til 
medlemmerne.
Ønsker udvalgene at udsende e-mails skal 
udvalgsformændene godkende og koordinere 
med klubben således at det bedst mulige 
overblik opnås.
Johan Piil-Henriksen: Bestyrelsen sender nor-
malt ikke e-mails ud. Nu kommer der regler.
Mari Hauge Mathisen: Ændringsforslag; 
Udvalgsformænd må gerne sende e-mails ud 
efter klubbens regler.
Niels Peter Sandholdt: Træk forslaget tilbage.
Olav Kristensen: Udvalgsformænd sender til 
egne interesseområder.
Formanden: Teknisk løsning skal findes.
Idet bestyrelsen laver en e-mail politik træk-
kes forslagene tilbage.
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F. Fastsættelse af kontingent og 
indmeldelsesgebyr for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og 
indmeldelsesgebyr.
Godkendt.

G. Valg af formand. 
Formanden er ikke på valg

H. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margit Arentoft på valg 
villig til genvalg – valgt med applaus
Niels Erik Andersen ikke på valg
Johnny Aa. Jørgensen på valg  
ønsker ikke genvalg
Christian Thaulow på valg 
villig til genvalg – valgt med applaus
Sofie Wagner på valg 
ønsker at fratræde
Niels Laursen fratrådt i perioden og erstattet 
af Svend Allan Olsen
Johnnie Rørvig ikke på valg -
ønsker at fratræde
Svend Bie ikke på valg
Svend Allan Olsen tiltrådt i perioden - 
på valg – valgt med applaus

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår be-
styrelsen:
Anne Nimb, informationsudvalget
Per Svendsen, bådepladsudvalget, og 
Morten Ingerslev, skoleudvalget.
Alle 3 valgt med applaus.

I. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ekstern revisor
Bestyrelsen foreslår 
ReviPoint, statsautoriserede revisorer A/S
Valgt
Interne revisorer
Knud Dahl på valg - 
villig til genvalg - valgt med applaus
Ane Samuelsen - ikke på valg
Suppleant for interne revisorer
Jan Haagensen - på valg 
villig til genvalg – valgt med applaus

J. evt.
Formanden: Byder velkommen til de nye 
formænd.
Anne Nimb, informationsudvalget
Marit Hauge Mathisen, aktivitetsudvalget
Morten Ingerslev, skoleudvalget
Per Svendsen, bådpladsudvalget. 
Udvalget søger frivillige – meld jer til Per – 
eller skriv til baadplads@kas.dk
Formanden: 
Takker de afgående udvalgsmedlemmer.
Sofie Wagner, Johnnie Rørvig og Johnny Aa. 
Jørgensen. Niels Laursen er stadig medlem 
af havneudvalget, og er fortsat formand for 
bestyrelsen i Svanemøllehavnen A/S.

Havnens WI-FI er afleveret fra leverandøren 
i vinter. Til sommer når der er fuld speed 
på havnen skal vi have foretaget en leveran-
dørtest. Gå ned i jeres kahyt og kontroller 
modtage- og sendeforhold. Dækker det hele 
havnen? Der kommer et spørgeskema som I 
skal svare på.

Endvidere en tak til dirigenten og referenten.

Generalforsamlingen blev lukket med det tra-
ditionelle K.A.S.-hurra.

H Dirigent Karsten Møller-Hansen
Referent Jørgen Norden Sølling
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B Å D P L A D S U D V A L G E T

Som i nok har hørt om eller opdaget, har
        der været arbejdsdag på pladsen. Der er 
udført et kæmpe arbejde. Tak skal I have for 
det. 

Uforsvarlige stativer eller stativer uden mærke 
eller navn, er fjernet og sendt på pension. Se 
bådpladsreglementet.

For at holde pladsen i orden fremover, vil jeg 
opfordre til at vi hjælpes ad i hverdagen med 
at rydde op og smide ud løbende.

Bådpladsen
Nyt fra 

Der er også blevet ryddet op i masteskuret 
og master uden mastebrik er flyttet ud i sol-
skinnet, således at du nemmere kan se om 
det er din, og evt få sat mastebrik på, og 
flytte den ind i skuret i tørvejr igen.

Ansøgning om landplads - Hvis du skal på 
land til vinter, så husk at ansøgningsfristen er 
den 1. august. Blanketten kan hentes på klub-
bens hjemmeside www.kas.dk under Bådplad-
sen/skema for optagning af båd.

Beddingen vil være lukket p.g.a. reparation i 1 
til 2 uger i starten af august.

Og så er der lavet flytbare taljer til mastesku-
ret. Der er beregnet 2 stk taljer til hver gang!
Taljerne har et beslag, der lige passer ned over 
hanebåndene, og kan derved flyttes hen til, 
hvor I bedst kan løfte i jeres egen mast.

Derudover har vi lavet nogle tværjern, til at 
lægge masten af på, imellem hylderne, mens 
masten bliver håndteret.

God sommer og en god sejlsæson!

H Bådpladsudvalget
Per Svendsen
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Ved forårsfesten den 22. april fik Charlotte
       Andersen, Hans H. Hansen, Theodor No-
rup og Morten Ingerslev tildelt K.A.S.s 10 års 
æresstander.

Charlotte Andersen startede i Skoleudvalget 
i 2007, hvor hun var aktiv på mange fronter, 
og bl.a. var en af de bærende kræfter i arbej-
det med at revidere vores Lærebog i Praktisk 
Sejlads. Charlotte underviste i 3 år på sejler-
skolen inden interessen for kapsejlads steg, 
og i 2010 startede hun i Kapsejladsudvalget 
som formand og eneste medlem. Året efter 
stoppede hun i Skoleudvalget. Siden har 
hun været aktiv i Kapsejladsudvalget og i Sva-
nemøllekredsen. Charlotte har arbejdet for at 
få klubben engageret i Sejlsportsligaen, og 
det har den været, siden medlemmerne af 
klubben startede med at sejle i J/70 i 2015.

Hans H. Hansen har vedholdende undervist 
som lærer på kurset i Navigation og Søvejs-

Æresstandere
10-års 

Fra venstre: Morten Ingerslev, Hans H. Hansen, 
Theodor Norup og Charlotte Andersen.
Foto: Marie-Louise Krawack

regler de seneste 10 år, og har være en god 
støtte og sparringspartner for klubbens 
øvrige lærere på dette kursus. Hans er en 
stabil og vidende lærer, hvilket klubben også 
har haft glæde af i mange andre sammen-
hænge - bland andet med at arrangere det i 
år afholdte Brand- og Søsikkerhedskursus.

Theodor Norup begyndte at undervise i 
slutningen af firserne og knap 10 år frem. I 
starten underviste han i Navigation og Sø-
vejsregler om vinteren, og om sommeren på 
C-hold i Spækhugger. Theodor var også sær-
deles aktiv på sommerturene, og det var efter 
sigende her han mødte sin kone, Pia. Efter en 
længere pause på grund af familieforøgelse, 
valgte han sidste år at genoptage undervis-
ningsgerningen på kapsejladsskolen.

Morten Ingerslev har været medlem af skole-
udvalget siden 2006 og har undervist i 8 sæ-
soner på sommerskolen på henholdsvis A- og 
B-hold. Ligeledes har han undervist i 8 vintre 
i Navigation og Søvejsregler. Han er også 
bemyndiget censor. Tidligere har han siddet 
2 år i bestyrelsen (2010/11), hvor han var i 
Havneudvalget og dermed også i bestyrelsen 
i Svanemøllehavnen - heraf det ene år som 
formand. Ved seneste generalforsamling blev 
Morten igen valgt ind i bestyrelsen, og har 
samtidig overtaget hvervet som formand for 
Skoleudvalget - er altså blevet skolechef. 
Tak for jeres aktive indsats i 10 år!
 

H Skoleudvalget
Morten Ingerslev 

og Johnny Aa. JørgensenH



Børneweekendtur
weekenden 12.-13. august

Turen starter lørdag 12. august kl 10 og 
      vi er hjemme søndag 13. august, i løbet af 
eftermiddagen. Turen er på børnenes præmis-
ser. Der vil være sjove aktiviteter og vand-
sprøjt for børn og barnlige sjæle i alle aldre.

Der er mulighed for at sejle med skolebådene 
eller private både.

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset se-
nest en uge før. Tilmelding er bindende.
Sidste år fik vi besøg af kaptajn Sortskæg der 
drillede os til søs. En skattejagt  havde han 
begravet på land.

Vi håber at se så mange så muligt glade men-
nesker og barnlige sjæle. Husk din vandpistol.

Vi glæder os til et brag af en tur!

H Børneweekendtursgruppen
Kristian Krogh, Maiken Tingstrøm
Linda Jersin og Jonna Rasmussen
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Årets motorkursus afholdes med hold fre-
        dag den 8/9, lørdag den 23/9 samt 
søndag den 24/9. Kurset er åbent for alle 
medlemmer, men henvender sig primært til B-
holds elever på sejlskolen. Det er obligatorisk 
for opnåelse af klubbens førerbevis. 

Kurset består af ca. 1,5 timers undervisning 
i land med generel teori om forbrændings-
motorer, en grundig gennemgang af klubbens 
påhængsmotorer og lidt teori om hvordan 
en båd opfører sig for motor. Efterfølgende 
er der en praktisk øvelse i at montere, starte, 

Motorkursus2017
stoppe, afdryppe og afmontere en påhængs-
motor på en spækhugger inden vi sejle en tur 
for motor. Den praktiske del tager ca. 2 timer. 
Husk at medbringe sejltøj.

Tilmelding foregår på hjemmesiden, og åbner 
i august måned. Skal du til førerprøve i år, og 
er forhindret i at deltage en af de nævnte da-
ge, bedes du rette henvendelse via email til 
motorkursus@kas.dk.

H Tom Nielsen, Jens Christiansen 
& Allan Stenbæk

S K O L E U D V A L G E T



24
S K O L E U D V A L G E T

Nu er det tid til weekendture, natsejladser 
        og klubhygge. Der afholdes fire week-
endture i løbet af sæsonen af skoleudvalget 
og aktivitetsudvalget. Vi glæder os til at 
komme afsted. Tilmeldingsskemaerne hæn-
ger i protokolrummet. Alle kan tage med på 
weekendturene. Uanset om du er A- eller B-
holdselev eller en erfaren fører. Turene starter 
fredag aften, når klubbådene kommer i havn, 
og slutter ca. søndag eftermiddag. Turenes 
indhold er forskelligt. Her er lidt information 
om de fire weekendture.

K.A.S.-træf 
Turen afholdes den 9.-11. maj. Turen starter 
med en natsejlads. Turen står på rødvinstræf, 
sejlads og middag i fremmed havn. 

Skoleweekendtur
Turen holdes den 16.-18. juni. Skoleweek-
endturen har som den eneste weekendtur 
ikke en forudbestemt destination.. Ruten og 
målet aftales på havnen inden afgang. Retning 
bestemmes typisk af weekendens vejrforhold, 
men der er rig mulighed for at komme med 
indput. Turen starter med en natsejlads, der-
fra afhænger turens indhold af skippere og 
bemandinger.

Svanemøllekredsens 
fællesskolenavigationstur
Turen afholdes den 11.-13. august. Turen er 
en fælles tur for alle sejlskolerne i havnen. 
Afgang sker først, når hver besætning har løst 
en navigationsopgave, og dermed fundet ud 
af, hvor turen går hen. Dernæst starter nat-
sejladsen. De bedste opgaveløsninger præ-
mieres. I løbet af weekenden vil der være 
præmieoverrækkelse, grill og hygge. 

Høsttræf
Høsttræffet afholdes den 25.-27. august. Tu-
ren foregår i fællesskab med private K.A.S. – 
både. Lørdag morgen sejler alle kapsejlads om 
Puks mindepokal, og lørdag aften er der fest. 

Praktiske oplysninger
Prisen for at deltage på en af årets weekend-
ture er 100 kr. pr. person i bådleje. Hertil 
kommer havnepenge og proviant, som hver 
enkelt besætning koordinerer internt, samt 
eventuelt et beløb for arrangementer lørdag 
aften.

H De bedste hilsner
Aktivitetsudvalget og Skoleudvalget

Weekendture2017

Gaffelriggerne er så klar!
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Ole Risgaard
30420567

Jens Joakim Kähler 
21285680

Torben Molbech
30125522

Kære Søulke

Først og fremmest har jeg en vigtig medde-
lelse: Vi har hos Søulkene fået en ny formand. 
Vort mangeårige medlem Torben Molbech 
har pr. 3. maj 2017 overtaget formandskabet 
efter Knud Erik Gleie, vor formand gennem de 
forudgående 10 år. Triumviratet ser herefter 
ud som følger: Formand Torben Molbech, se-
kretær Jens J. Kähler og kasserer Ole Risgaard.

Vi har iagttaget et minuts stilhed i respekt for 
Hanne Bang Nielsen, der gik bort den 1. april 
2017.

Særligt til Jer der ikke var med til vinterens 
sidste kulturelle arrangement, som gik til rig-
manden, juristen og forretningsmanden C. L. 
Davids (1878-1960) hus og Samling i Kron-
prinsessegade 30, K.

Guiden fortalte at huset tidligere havde til-
hørt Davids farfar, men at det var lykkedes 
David, at købe det af de efterfølgende ejere 
i 1917. David havde indrettet det som sit pri-
vate hjem i København, når han ikke opholdt 
sig i sin landvilla Marienborg i Bagsværd.

David havde en særlig glæde ved at finde 
begavede arkitekter som Carl Petersen og 

Kaare Klint til at tegne ombygninger og 
interiøret i den nyindrettede tagetage, samt 
til at finde eksotiske materialer som moseeg 
og dygtige håndværkere til at sætte sit præg 
på huset, der rummer en ældre og en nyere 
afdeling med europæiske møbler, kunst og 
kunsthåndværk, samt en betydelig islamisk 
kunstsamling.

Nu er sommeren i gang, vi har været på van-
det med Freya og Sigyn den 3. maj. Lyset var 
betagende, vandet køligt og frisk og vindens 
friske brise legede over Øresund.

Vi har mødedag og tid, hver onsdag kl. 10.00 
frem til og med den 4. oktober, hvor vi efter-
følgende spiser gule ærter. Vor sommerfest er 
onsdag den 16. august kl. 18.00 med grillet 
pattegris og efterfølgende levende Jazz musik, 
efter sejladsen. 

Den 15.11.17 har vi et endnu ikke program-
sat møde og den 06.12.17 kl. 13.00 julefro-
kost. Forårsprogram for 2018 under udarbej-
delse.

Vel mødt til alt hvad vi kan give hinanden.

H Triumviratet

2017

Gaffelriggerne er så klar!



Nimb, Anne    40 31 35 38
Jon Bundesen (webmaster)  81 61 44 40
Margit Arentoft (BARKASSEN) 22 12  11 35

Sidste frist for aflevering af materiale til BAR-
KASSEN 3, 2017 er den 1. august på e-mail 
til barkassen@kas.dk med mindre andet er 
aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning 
som muligt.
Tryk Baurs Offset

Internet
Hjemmeside  .......................................www.kas.dk
E-mail  ................................................. kas@kas.dk
Formand  ...................................formand@kas.dk
Bogholderi ............................bogholder@kas.dk
Sejlerskole  ......................................skole@kas.dk
BARKASSEN  .........................barkassen@kas.dk
Webmaster  .......................... webmaster@kas.dk
Teknisk webmaster  ..................... teknik@kas.dk
Aktivitetsudvalg ....................... aktivitet@kas.dk
Klubhusudvalget  ........................lokaler@kas.dk
Bådpladsudvalget ................baadplads@kas.dk
Kapsejladsudvalget ............. kapsejlads@kas.dk
Kajakudvalget .................................kajak@kas.dk

I N F O R M A T I O N S U D V A L G E T

I N T E R N E T

F O R S I D E N K L U B K O N T O R
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
maj-september
Telefon og personligt kl. 17-19
Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .......................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset ............................... 1mbpSndsb

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider
kl. 07.30-13.30, mandag kl. 15.00-18.00
Lørdag og søndag lukket.
Telefon  ............................................ 39 20 22 21
E-mail  ........................................ info@smhavn.dk
www.smhavn.dk ·  Strandvænget 45

Formand 
Thomas Block Nikolajsen ..............31 21 64 21
E-mail formand@kos-sejlsport.dk
Ungdomsleder (13-15 år)
Troels Arnved ..................................26 74 67 65
E-mail ungdom@kos-sejlsport.dk
Juniorleder (8-13 år)
Juliane Brach ................................... 20 67 17 34
E-mail junior@kos-sejlsport.dk
www.kos-sejlsport.dk

Åbningstider
Mandag-fredag kl 15-20
Lørdag-søndag kl. 11-18

A N N O N C E R  I  B A R K A S S E N

K Ø S - S E J L S P O R T

Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2017. Oplag: 1200 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN - 20. august, 1. oktober og 1. december
Priser 1/1 side kr. 1200,-, 1/2 side kr. 650,-, 1/4 side kr. 400,- (incl. moms).
Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%.
Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale som sendes til redaktionens 
e-mail- adresse: barkassen@kas.dk
BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø
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Børneweekendtur 12.-13 august
Billedet er fra sidste år og taget af Ole M. 
Pedersen.

M A R I N A  K I O S K / S H O P

H A V N E K O N T O R

26



Juni
9.-11. K.A.S.-Træf
 Fællestur med Sejlads, middag 
 og fest
11. Tilmelding til sommertur
10. Vild med vand/Havnens dag
16.-18. Skoleweekendtur
26. Bestyrelsesmøde

Juli
1. Start på sommertur
29. Sommertur slut

August
1. Sidste frist for ansøgning 
 om landplads
11. Grillaften
11.-13 Svanemøllekredsens
 fællesskolenavigationstur
12.-13. Børneweekendtur
16. Søulkenes sommerfest
 Med helstregt pattegris og jazz
24. Bestyrelsesmøde
25.-27. Høsttræf
 Kapsejlads, fest og grill 

September
3. Lærerseminar
8. Motorkursus
10. Gaffelriggerdag
15. Sejlklubben Københavns
 natnavigationssejlads
23. Motorkursus
24. Motorkursus

Formand Jon Bundesen  81 61 44 40
Næstformand Margit Arentoft 22 12 11 35
Kasserer Niels Erik Andersen 35 43 44 18
Svend Bie  29 20 03 15
Christian Thaulow  22 19 19 76
Morten Ingerslev  24 22 74 79   
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Per Svendsen  31 10 93 35
Anne Nimb  40 31 35 38  
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow  22 19 19 76 
Klubhusudvalg
Margit Arentoft  22 12 11 35
Kasserer 
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Skoleudvalg 
Morten Ingerslev  24 22 74 79
Bådpladsudvalg
Per Svendsen  31 10 93 35
Havneudvalg
Niels Laursen  29 91 12 12
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  23 80 50 42
Informationsudvalg
Anne Nimb  40 31 35 38
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Aktivitetsudvalg
Mari Hauge Mathisen          26 21 25 34 

B E S T Y R E L S E
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