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K . A . S .

Formandens
klumme

Idette jubilæumsår er meget af opmærk-
    somheden rettet imod de jubilæumsarran-
gementer som klubben afholder.

Jubilæumsreceptionen på selve fødselsdagen 
den 13. marts bliver som bekendt holdt på 
det sted hvor klubben i sin tid blev stiftet – 
det der nu hedder Odd Fellow Palæet. 

Bemærk at det i år kræver tilmelding via klub-
bens hjemmeside hvis du ønsker at deltage.

Jubilæums- og forårsfesten holdes den 16. 
april i Søpavillonen som en samlet fest hvor 
vi fejrer 125-års jubilæet samtidig med at 
vi som sædvanlig uddeler beviser til de nye 
førere og alt hvad der i øvrigt hører sig til når 
vi holder klubbens forårsfest.

Også senere vil der være arrangementer som 
markerer jubilæet, men vi skal ikke glemme, at 
vi også skal tage os af de sædvanlige  gøre-
mål, som hører årstiden til.

Fristen for tilmelding til sommerens hold 
på sejlerskolen er overskredet – hvis du har 
glemt at melde dig til kan du prøve at sende 
en mail til skole@kas.dk så du eventuelt kan 
komme i betragtning hvis der skulle vise sig 
ledige pladser.

Forårsklargøringen af bådene – både klub-
bådene og de private er så småt i gang, så 
vi kan være klar til søsætningen begynder i 
slutningen af marts.

Det er også i slutningen af marts – helt nøj-
agtigt den 30. marts – at den årlige general-
forsamling afholdes. Du kan se indkaldelsen 
et andet sted i dette  blad. Som sædvanlig 
bliver beretning og regnskab tilgængeligt på 

hjemmesiden og der vil også i år være mulig-
hed for at hente den trykte årbog i klubhuset 
i ugerne op til generalforsamlingen.

H Niels Erik Andersen
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Falsterbokanalen

Dagsorden
a.  Valg af dirigent
b.  Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
c.  Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
d.  Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år
e.  Behandling af indkomne forslag
f.  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
g.  Valg af formand
h.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
i.  Valg af revisor og revisorsuppleant
j.  Eventuelt

OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes §7 stk. 2: 
”Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder”.
Ad punkt e:  Indkomne forslag - ingen
Ad punkt f:  Bestyrelsen foreslår kontingent og indmeldelsesgebyr uændret
Ad punkt g:  Valg af formand - Formanden er på valg - modtager ikke genvalg
  Bestyrelsen foreslår Jon Bundesen som ny formand

Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margit Arentoft  ikke på valg
Allan Jensen (kasserer)  på valg - ønsker at fratræde
Johnny Aa. Jørgensen  ikke på valg 
Christian Thaulow  ikke på valg 
Jon Bundesen  ikke på valg  
Niels Laursen  på valg - villig til genvalg
Johnnie Rørvig  på valg - villig til genvalg
Svend Bie  på valg - villig til genvalg
Ad punkt i: Valg af revisor samt intern revisor.
Som revisor foreslår bestyrelsen  
  ReviPoint, statsautoriserede revisorer A/S
Som interne revisorer foreslår bestyrelsen 
  Knud Dahl - ikke på valg    
Som suppleant for intern revisor foreslår bestyrelsen 
  Jan Haagensen - på valg 
Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Niels Erik Andersen og Sofie Wagner.

                                                                                              H  Med venlig hilsen - Bestyrelsen

Der indkaldes hermed til

Onsdag den 30. marts kl. 19.30
 i klubhuset

Generalforsamling
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Thomas Nørballe
Maiken Borg
Thomas Tofte Lisner
Alexander Rallis Benkert
Theodoros Bikos
Svend-Erik Edgar
Sidsel Katrine Ernstsen
Lone Buchardt

Velkommentil
Emil Bentsen
John Athey
Benjamin Dalsgaard Hughes
Jonas Delfs
Anton Almgren
Mathias Juul Carlsen
Marlena Reimer Pedersen
Jeppe Borch

Kristine Kirk Kirk Mørk
Oleg Lerner
Ricco Zuschlag
Caroline Christensen
Joan Campbell-Tofte

H Redaktionen 
ønsker god vind!
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H

Lørdag den 16. april kl. 18 på Søpavillonen

Vi fejrer klubben, de nye førere og fester sammen med mad og live musik samt DJ.
       Tilmeldingen er lukket. Er du blevet forhindret i at deltage eller håber du på en afbuds-
plads, så send en mail til foraarsfest@kas.dk.

Bemærk, at kun tilmeldte kan få adgang til festen, da der er dørvagt på.

H Festlige hilsner
125-års gruppen og Skoleudvalget 
Morten Ingerslev & Taja Jacobsen

Vi glæder os til

125 års Jubilæums/forårsfest

Så husk det er søndag den 13. marts kl. 14-17
i Odd Fellow Palæet i Bredgade 28, 1260 København K 
På gensyn!
 
H 125 års gruppen og Aktivitetsudvalget

Hvis du har meldt dig til klubbens 125 års

Fødselsdags-
reception
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Klubmiddag
Invitation til

Onsdag den 30. marts kl. 18.00 
i Restaurant Strandberg

I forbindelse med generalforsamlingen den 30. marts serverer Restaurant Strandberg 
     følgende klubmiddag:

Krebinetter med letstuvede grøntsager og persillekartofler

Kaffe med hjemmelavet is og kage

Klubpris: 175 kr. pr. couvert

Tilmelding via hjemmesiden senest mandag den 23. marts kl. 12.
H Aktivitetsudvalget

Margit Arentoft

Erling Larsen Industrilakering ApS
Inventar · Døre · Stole · Vinduer · Skilte · Alu/Metal · Glasfiber

Alt i Sprøjtelakering

Laurentsvej 36 · 2880 Bagsværd · Tlf. 44 98 98 28 · www.erling-larsen.dk

ERLING LARSEN
INDUSTRILAKERING ApS

Brevpapir.indd   1 02/06/10   10:00:20
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Husk andet møde om Samarbejde på
         tværs af klubben den 9. marts fra kl.
19.00 - 21.30 i Restaurant Strandberg. 

Mødet den 9. vil handle om sejladser.
Bådejere, der kommer den dag bedes sende 
mig et billede af deres båd og forberede et 
par ord om, hvad de ønsker, lidt om hvem de 
er, sejlerfaring og engagement og vil komme 
til at fortælle lidt om det på mødet. 

Flere ikke-bådejere har vist interesse i at lære 
mere om navigation og elektronisk navigation 
og er der nogen som vil dele ud af deres erfa-
ring indenfor dette område, må I også meget 
gerne sige det på mødet.

Ikke-bådejere må gerne forberede et par ord 
om hvem de er, hvilken erfaring de har og 

engagement, og de vil ligeledes på mødet 
komme til at sige lidt om det. 

Vi vil også snakke om hvad der rent teknisk 
kan lade sig gøre at benytte som kontakt 
formidlingsform.

Man må desuden gerne komme med ideer til, 
hvordan vi kan komme hinanden mere ved.
I må meget gerne skrive til Sofie@kas.dk, hvis 
I regner med at komme.

Vi glæder os til endnu en hyggelig aften.

H Mange sejlerhilsener
Ida og Sofie

Samarbejde på tværs af klubben

- Om sejladser 
Møde den 9. marts
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Sundet, Frem og K.A.S. inviterer torsdag 
       den 31. marts til fælles foredrag i Café 
Sundet.

Kommandørkaptajn Henrik Hornhaver vil tage 
os med på inspektionsskibe i Nordatlanten, 
berette om piratbekæmpelse i de sydlige lan-
de og fortælle om hvad Søvernets Operative 
Kommando kan gøre for os sejlere. 

Henrik har blandt andet været chef for fiskeri-
inspektionsskibe i Nordatlanten, ansat i For-
svarsministerens rådgivning- og analysegrup-
pe, samt teknisk chef ved Flyvematerielkom-
mandoen.

Ild, vand og andre uheld
- foredrag i Café Sundet, ved kommandørkaptajn Henrik Hornhaver

Foredraget starter kl 19.00, og allerede kl. 
17.30 åbner Cafe Sundet dørene for bestilling 
af mad, øl og vand fra menukortet. 

Selve foredraget er gratis og kræver ingen 
tilmelding. Svanemølleklubberne byder på 
kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se jer og til at mingle på 
tværs af klubberne denne aften!

H De bedste hilsner
Doris Høj (Sundet), 

Susanne Christiansen (Frem) og 
Mari H. Mathisen (K.A.S.)

Husk: 31. marts i Sejlklubben Sundet!
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Onsdag den 20. april kl. 19.30 i 
Restaurant Strandberg

Skoleudvalget inviterer alle A-holdselever og 
A-holdslærere til Informationsaften. På afte-
nen møder du din lærer og dit sejlhold, imens 
vi fortæller om sejlerskolen og tilbuddene. Du 
får praktiske oplysninger om undervisningen 
og gode råd om påklædning til søs.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

Informationsaften
for sejlerskolens nye elever

125-års gruppen
barsler med fine jubilæumsting

H
Lige om lidt kommer 125-års jubilæums-
       gruppen med fine sager i anledning af 
jubilæet. Selvfølgelig med vores 125-års logo.

Der kommer logoark, huer og sejlertasker 
fremstillet af gamle sejl fra gaffelriggerne.

Glæd jer! Det ser rigtig fint ud.

H 125-års gruppen



Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation,       
        så læs her:

Prøven bliver afholdt i K.A.S. klublokaler. 
Prøven bliver fordelt på 2 dage:

Søndag den 3. april afholdes skriftlig prøve.
Lørdag den 9. april kl. 9.00 til 16.00 afhol-
des mundtlig prøve.

Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet 
senest den 7. marts.

Den skriftlige prøve består af en 2 timers na-
vigationsopgave og en 20 minutters multiple 
choice opgave indenfor søsikkerhed, farvands-

Navigation
Teoretisk prøve i

afmærkning, havmiljø og sømandsskab. Det 
er ikke tilladt ar bruge sin mobiltelefon under 
prøven.

Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 
minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges 
særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler.

Når de skriftlige prøver er rettet, bliver plan 
for mundtlig prøve lagt ind på hjemmesiden.

H Skoleudvalget
Ole M. Pedersen
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Sommertur 2016
Turen går i år til den svenske skærgård i 
      ugerne 27-30, med afgang lørdag d. 2.7. 
kl. 12.00.

Vi sejler igen i år sammen med sejlklubben 
Sundet. Det giver 2+4 gaffelriggere, samt 
private både.

Er der private både, der har lyst til en fælles 
tur i skærgården sammen med gaffelriggerne 
er I meget velkomne. Det giver et godt miks 
af sejlere, erfaring og viden.

Konceptet er det samme som vi plejer:
H Vi skifter besætning hver lørdag kl. 12.
H Gamle og nye besætninger aftaler ud- 
 og hjemtransport indbyrdes.

Udstyr på de enkelte både aftales besætnin-
gerne imellem på koordineringsmødet onsdag 
d. 15.6. kl. 18 i K.A.S.

En uge på sommertur ser nogenlunde sådan 
ud:
Ankomst lørdag kl. 12(eller fredag aften), 
hvor gammel skipper overdrager båden til ny 
skipper. Eskadrechef aftaler med de nye skip-
pere, hvor dagens sejlads går hen.

Hvis det er muligt spiser vi bådvis sammen 
om aftenen. Lidt afhængig af forholdene.
En overliggerdag tænkes ind, hvis det er mu-
ligt (eller nødvendigt). Torsdag meldes hjem, 
hvor næste skiftehavn er.
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Fredag er det store festdag, hvor alle delta-
ger. Menuen til middagen arrangeres af alle.
Det er velset, at du i ugens løb har en over-
raskelse med til din båd. Det kan være en 
udfordring, noget til maven eller til halsen.

Første stop bliver Anholt. Det giver et godt 
langt stræk med skiftende vagter, inden vi 
fortsætter op i skærgården.

I år har vi større fokus på at få flåden hjem 
tidligere, så uge 4 bliver mere fornøjelse og 
mindre slid. Så håber jeg, at uge 4 også bliver 
attraktiv at sejle. Ellers er det jo uge 3, der 
skal sejle hjem.

Tilmelding foregår via hjemmesiden.
Af hensyn til sikker fordeling af skippere, fø-
rere og gaster er det vigtigt, at jeg kan regne 
med jeres tilmelding.
Jo tidligere skippere og førere er på plads, 
jo tidligere kan gaster se det er muligt, at 
komme afsted. Jeg vil sætte opslag op i klub-
ben frem til turens start.

Skriv gerne hvis I har aftalt at sejle sammen. 
Målet er selvfølgelig fuldt hus: 4 gafler med 
fuld besætning. Så I må meget gerne agitere 
for turen i jeres cirkler.

Sejlklubben Frem har ikke været med, men i år 
vil jeg forsøge at skaffe nogle deltagere, som 
forhåbentligt vil sætte noget i gang hos dem.
Pladserne bliver fordelt i rækkefølge.

H Med venlig hilsen.
Allan Stenbæk og Jesper Simonsen



A K T I V I T E T S U D V A L G E T
14

 Så er det snart tid til tredje udgave af klubbens helt egen fredagsbar, SynkBar! 
        For at skabe mere sammenhold i klubben over vinteren har Aktivitetsudvalget lanceret i alt 
4 gange SynkBar i denne sæson. Tanken er, at man kan lære flere folk på tværs af klubben at 
kende. Den første var 23. oktober og var en stor succes med øl, vin, drinks og cider, lækker mu-
sik og ikke mindst fantastisk hyggeligt selskab. Sæt kryds i kalenderen, for de næste datoer er:

Datoerne er den 18/3 og 13/5 fra kl. 20-24 i Jomsborg. Den 13/5 er der desuden grill aften 
foran havnekontoret forinden fra kl.17-20, og det vil I høre mere om når vi nærmer os.

Vi glæder os meget til at se jer! 
H Aktivitetsudvalget - Rasmus Terkelsen

Fredagsbari Jomsborg
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30. juli 1948 - 4. januar 2016
Blev begravet den 12. januar 2016 efter 
kort tids alvorlig sygdom.

Nils har været meget aktiv og farverig i sit 22 
års medlemskab, hvor han som sommersko-
lelærer i ca. 15 år har været med til at præge 
de nye sejlere på sejlerskole og sommerture. 
Han har modtaget klubbens 10-års ærestan-
der og været aktiv som redaktør af BARKAS-
SEN samt udvalget om Oui-Oui og det nye 
havnekontor.

Som arkitekt har han bl.a. stået for restau-
rering af Vor Frelser kirke på Christianshavn, 
som vi søulke var så heldig at få fremvist efter 
færdigørelsen.

Nils købte for et par år siden en meget vel-
holdt Bandholm sejlbåd og var også aktiv 
omkring skovfogedhuset i Slagelse og har 
nydt tiden med sin kone og deres fælles inte-
resse for hunde af dværgsnauser racen.

Vi kommer til at savne ham.

Æret være hans minde.

H Søulkene
Knud Erik Gleie

Nils Jordal
Arkitekt
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Sommertur2015 til Limfjorden 
- fortsat fra nr. 6.2015

Lørdag d. 11. juli  - Nibe til Gjøl
En kort tur i dag til Gjøl. Her var fine lokaler 
og et lokalt køkken.

Søndag d. 12. juli -  Gjøl til Attrup
I dag sejlede vi til Attrup. Hyggelig lille havn. 
Alt var fint. Bortset turen til købmanden. Den 
foregik på en lånecykel, der ikke havde været 
ude og køre i årevis. Gearet var rustet fast, så 
man kun kunne køre i det tungeste. Begræn-
set mængde luft i dækkene. Men det gik da 
nogenlunde de 7 km der var til butikken. Det 
var straks noget andet på turen tilbage. Alle 
bakkerne gik opad. Der var 25 kg på bagage-
bæreren. Og så var det en ret lille cykel. Jeg 
havde knæerne helt oppe om ørene.

Mandag d. 13. Attrup til Løgstør
I dag skal vi til Løgstør. En tur med kryds og 
passage af Aggersundbroen. Det gik fint at 
krydse igennem. Gad vide hvad brofogeden 
tænkte, da mastetoppen susede forbi en halv 
meter under hans fødder. Meget lille havn, 
med en spændende indsejling. Ingen plads til 
fejltagelser i havnehullet. Strøm, sø, grunde 
og så en spunsvæg. Fællesspisning under et 
stort halvtag på havnen. En vildsvinekølle blev 
skilt ad og fortæret.

Tirsdag d. 14. Løgstør til Fur
I dag skal vi rigtig sejle. Turen går til Fur. Det 
betyder, at vi skal ud af Løgstør havn. Vi skal 
krydse ca. 2 sm. ud gennem Løgstør rende 
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i 10 sekundmeter. Der blev virkelig øvet ma-
nøvrer.

Fru Skov ville dog gerne hjælpe og de tog 
Sundet og Nordvest på slæb. Ud af havnen 
og ud i renden. Det viste sig hurtigt, at det 
var en stor opgave for den lille motor. 

Og værre blev det. Da vi begyndte at sejle 
baglæns og drive mod den læ kant, måtte vi 
opgive og sætte sejl. Jeg fik den betroede op-

gave at sætte klyver. Det er en smule ander-
ledes end hos os. Her går man ud på bov-
sprydet. Sætter sig ned og krydser benene 
om vaterstaget. Så kan man i teorien bruge 
begge hænder til at montere hals, løjerter og 
fald og skøde. Nu var der en del sø og det 
var ikke altid at min bagdel kom ned, der hvor 
bovsprydet kom op.

Mens vi stadig var på slæb kom Freja flyvende 
forbi. Det var Olaf der ikke havde de store be-
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tænkeligheder ved den opgave. Op og ned 
i søerne det gik. Pigerne hvinede og Freja lå 
trygt i Olafs store hånd. Det var smukt. Det 
var sømandsskab. Alle vendinger sad lige i 
skabet. Sejlene stod perfekt. Det skulle have 
været filmet.

En lille krølle på den historie er, at der blev 
skrevet en del på Facebook. Nogle tilskuere 
på havnen mente, at 10 sekundmeter i Løg-
stør rende er det samme som jordens un-
dergang. Desuden, at der ikke var ansvarlige 
voksne med til at håndtere de unge menne-
sker ombord (gad vide hvem de var). Der blev 
også draget sammenligninger med Præstø-
ulykken. Det fik så en del K.A.S.ere på banen 
med kommentarer. 

Tankevækkende at der er så stor forskel på 
at frygte havet, hvis man er bolværksmatros i 
Løgstør og at have respekt for det, hvis man 
har lært at sejle i K.A.S.

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Efter Løgstør rende var det bare flot sejlads 
ned til Fur, hvor der var planlagt en overlig-

gerdag. Midt under vores lidt langstrakte 
havnemanøvre dukkede Hans op med sin 
harmonika og spillede for os. Tak for det!

Hans var på træf med ligesindede på Fur og 
havde lovet at spille for os, hvis vi kom så 
langt.

På Fur mødte vi Kitt, der fortalte lidt om øen. 
Smuk ø. Det blev til lidt vandreture og et 
besøg på bryghuset. 

Torsdag d. 16. juli - Fur til Jegindø
I dag sejler jeg på Nordvest. Fik lov til at lave 
havnemanøvre på Jegindø. Den sad lige i ska-
bet. 

Fredag d. 17. juli - Jegindø til Struer
Afgang i næsten vindstille. Det tog en evig-
hed at komme ud.

En kvik gast fik inden afgang købt 10 kg friske 
muslinger til vores fredagsfest.

Flot natur og flot vejr. Dejlig sejlads til Struer.
Ringede til havnefogeden i Struer. Han 
sørgede for en velkomst komite, der anviste 
pladser til os alle lige neden for klubhuset. 
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Der var et klublokale vi lånte kvit og frit, samt 
et kæmpe køkken og bagved teltplads. Jeg 
tror der var ca. 20 telte på vores lille cam-
pingplads. 9 deltagere fra næste uge havde 
valgt at støde til fredag aften. De nåede lige 
akkurat frem til middagen. Fed aften. Vi var ca. 
40 deltagere. 

Menuen: Velkomstdrink, derefter 10 kg. mus-
linger til forret, hovedretten var Andalusisk 
bjerggryde og til dessert 4 forskellige lagka-
ger. Det er altså utroligt hvad vi kan frem-
trylle!

Lørdag d. 18. juli
Det er allerede skiftedag. De nye besætninger 
står og tripper for at komme afsted. Det er 
afslutning på mine 14 intense dage. Mange 
oplevelser, mange mennesker. Fedt at opleve 
så mange deltage og bidrage til fællesskabet. 
Vi har alle steder på turen mødt en stor ven-
lighed og hjælpsomhed fra de lokale klubber 
og havne. 

Turen til Limfjorden blev en ganske anden 
end turen til skærgården. Der var mere rusket 
vejr og en hel del mere kryds. Hjemturen blev 
også noget vanskeligere en forventet. Jeg hå-
ber ikke det afholder nogen fra at deltage på 
næste års tur. Den bliver helt sikkert fanta-
stisk.

Finn Skov, skipper på Fru Skov var mede i alle 
4 uger og var altid parat med en slæbeline. 

Ham og hans besætning vil jeg gerne rette en 
særlig tak til.

Jeg har en drøm om at se alle 8 gaffelriggere 
fra Svanemøllen på fælles sommertur engang 
og det skal nok lykkes, hvis bare du deltager 
til næste år!

Jeg glæder mig!

H Jesper Simonsen
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Så varer det ikke så længe som det har gjort.
Vi glæder os til sejlads, vind, regnbuer og alt 
det andet...
Foto: Lene Laursen



Søren Werk   60 38 47 55
Jon Bundesen (webmaster)  81 61 44 40
Margit Arentoft (BARKASSEN) 22 12  11 35

Sidste frist for aflevering af materiale til BAR-
KASSEN 3, 2016 er den 15. marts på e-mail 
til barkassen@kas.dk med mindre andet er 
aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning 
som muligt.
Tryk Baurs Offset ......................... 44 94 93 00

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
Jubilæumsgruppen ..........................125@kas.dk
Kapsejladsudvalget ............. kapsejlads@kas.dk

I N T E R N E T

F O R S I D E N

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

K L U B K O N T O R
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
oktober - april
Telefon og personligt kl. 16-18 

Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .......................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset ............................... 1mbpSndsb

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider
kl. 07.30-13.30
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

Kiosken er lukket om vinteren

H A V N E K O N T O R

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 2016. Oplag: 1100 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN - 2016: 5. april, 1. juni, 20. august, 1. oktober og 
1. december. Årbogen bliver udgivet ca. 10. marts.
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 i S/H som sendes til redaktionens 
e-mail- adresse: barkassen@kas.dk
BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø

K . A . S .

Foto: Inger og Peter Buhl fra Sundet.
En dejlig sommeraften i næsten ingen vind - 
jo da, vi glæder os til sæsonstart.

Bagsiden: Sommertur - glæd jer!
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M A R I N A  K I O S K / S H O P



Formand
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Næstformand Margit Arentoft 22 12 11 35
Kasserer Allan Jensen  20 30 50 88 
Svend Bie  29 20 03 15
Jon Bundesen  21 47 58 86
Christian Thaulow  22 19 19 76
Johnny Aa. Jørgensen  20 83 04 34
Niels Laursen  29 91 12 12 
Johnnie Rørvig  40 45 03 31 
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow  22 19 19 76 
Klubhusudvalg
Margit Arentoft  22 12 11 35
Kasserer 
Allan Jensen  20 30 50 88 
Skoleudvalg 
Johnny Aa. Jørgensen  20 83 04 34 
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig  40 45 03 31
Havneudvalg
Niels Laursen  29 91 12 12
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  23 80 50 42
Informationsudvalg
Jon Bundesen  21 47 58 86
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Aktivitetsudvalg
Sofie Wagner          51 24 18 61 

B E S T Y R E L S E

U D V A L G

K . A . S .
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Marts
8. Informationsmøde om sejlads
 med Hugin
9. Samarbejde på tværs
 Sejlads
13. Klubbens 125 års fødselsdag
 Festlig reception i 
 Odd Fellow Palæet kl. 14-17
17. Bestyrelsesmøde
18. Fredagsbar kl. 20-24
30. Klubmiddag kl. 18
 Generalforsamling kl.19.30
 Dagsorden ifølge vedtægterne
31. Foredrag i Cafe Sundet
 Ild, vand og andre uheld

April
3. Skriftlig prøve i navigation
9. Mundtlig prøve i navigation
16. Søsætning på Kulpladsen
16. Jubilæumsfest/Forårsfest
 på Søpavillonen
20. Informationsaften for 
 A-holds sejlere

Maj
1. Standerhejsning
 Kanonsalut, morgenmad 
 og sejlads til Trekroner Fortet
13. Fredagsbar kl. 20-24
 Grillaften kl. 17-20

uni 
3.-5. K.A.S. Jubilæumstræf
 Fest, sejlads og middag i Dragør

M A J

J U N I

M A R T S

A P R I L



Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

 

Sommertur
Læs om turen 2015 og den kommende tur her i jubilæumsåret 
2016 inde i bladet. 


