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Formandensblog
Så skriver vi 2018.

Jeg håber, at I alle har haft en afslappende
juletid og et festligt nytår.
På trods af, at bådpladsen er gået i vinterhi,
og der ser tomt ud udenfor er der godt varmt
i skolestuerne, hvor vinterskolen er i fuld gang
med at afvikle kurser i Navigation & Søvejsregler, Yachtskipper 3, Yachtskipper 1, og
Tovværkskursus.
Eksamen i navigation til duelighedsprøven
skal foregå i det nye DS regi, hvilket indebærer at klubberne i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen skal arbejde sammen på en
anden måde end de plejer. Dette kræver en
omfattende koordinering. I den forbindelse
har vores skolechef Morten Ingerslev i den
grad lagt sig i selen for at få planlægningen til
at gå op.
Vores klubhus får også en overhaling, idet
klubhuset er ved at overgå til energibesparende vinduer Her i januar bliver der således
sat nye vinduer i i Strandbergs køkken. Margit
og jeg har desuden holdt møde med Albert
Strandberg for at se om vi kan hjælpe med at
gøre restauranten mere indbydende, f.eks
ved at sætte et lydisoleret loft op, og måske
også noget bedre belysning.
På bådpladsen har Per kigget nærmere på
bedingsspillet, for at finde ud af hvorfor
det til tider ikke fungerede som det skulle.
Overraskende nok viste det sig, at wiren til
spillet var beregnet til en elevator! Dette kan
måske forklare problemerne og skal under alle
omstændigheder bringes i orden. En ny wire
er nu bestilt og vil blive installeret.
Havneudvalget har haft travlt med at afslutte
2017 og har afholdt generalforsamling for

SMH i december, hvor Niels Erik og jeg deltog
på K.A.S.s vegne. Årsberetningen fra SMH
vidner om en veldrevet havn, hvor det eneste
man kan sætte en finger på er det dårlige vejr
i 2017.
Niels Laursen blev genvalgt som formand i
SMH for endnu en periode. Lad os se om han
kan rette op på misseren med vejret i den
kommende sæsson.
Alle udvalg skriver i disse dage på deres årsberetninger, som vil blive trykt i den kommende årbog, sammen med formandens beretning samt regnskab og budget. Årbogen
indeholder desuden en medlemsliste.
Anne Nimb fra informationsudvalget har oplyst os om, at der er nye skrappe regler på vej
fra EU, vedrørende hvad det er tilladeligt at
offentliggøre af personoplysninger. Dette vil
meget sandsynligt betyde en ændring i hvilke
data vi må publicere i årbogen. Vi kender ikke reglerne endnu, men det kommer vi til at
undersøge nærmere i de kommende måneder.
K.A.S. skal til at skifte forsikringsselskab mht
vores bådforsikringer. Codan har opsagt vores nuværende forsikring og bedt os finde en
ny leverandør eller acceptere en stor prisstigning. Det er ikke pt klart hvad den udløsende
faktor var, det følger vi op på. I mellemtiden
er Niels Erik og Svend Bie i gang med at finde
en et andet forsikringsselskab.
Ja således er året allerede godt i gang, og
imens vi venter på varmere tider kan man jo
tænke tilbage på gode stunder fra sidste år se fx en gaffelrigger med spiler på bagsiden.

H Jon Bundesen

Formand

SKOLEUDVALGET

Skoleudvalget indbyder til
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Forårsfest
Lørdag den 21. april
S

æt kryds i kalenderen allerede nu og gå
ikke glip af dette fantastiske arrangement
hvor der er:

H En lækker middag
H Overrækkelse af førerbeviser, årsnåle mv.
H Live band og masser af dans
Nærmere info i næste udgave af BARKASSEN.

H Skoleudvalget

Morten Ingerslev,
Johnny Jørgensen & Taja R. Jacobsen
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K.A.S. 127 ÅR

Kom og fejr klubbens 127 års

fødselsdag
Tirsdag den 13. marts
K.A.S. inviterer traditionen tro til fødselsdag denne gang byder vi på tapas m.m., og som
noget nyt et inspirerende foredrag med eventyreren Thomas Veber.
Hvornår:
Tirsdag den 13. marts 2018 fra kl. 17.30
Hvor: Restaurant Strandberg
Program:
kl. 17.30: Vi byder på tapas og et glas øl/
vin/vand, kaffe og fødselsdagskage, og
formanden holder tale
kl. 19.30: Vi byder velkommen til et spændende foredrag med Thomas Veber

Sådan tilmelder du dig:
Gå ind på www.kas.dk (først til mølle-princippet - max 100 deltagere)
Sidste frist for tilmelding er 6. marts 2018.
Arrangementet er gratis.
Se løbende annoncering på Facebook.
I dag er Thomas Veber en af Danmarks førende eksperter i budgetvenlige langtidsrejser.
Han har skrevet flere bøger om emnet, kørt
gennem Europa på motorcykel, sejlet over
Atlanten tre gange, sejlet overalt på Middelhavet - og senest tilbragt 15 måneder i en
30 fods sejlbåd i Caribien med sin familie, og

K.A.S. 127 ÅR
blev undervejs fulgt af et svensk tv-hold og
over 900.000 seere.
Thomas holder et foredrag specielt tilpasset
K.A.S.s medlemmer under titlen: Hold kæft
og rejs.
Thomas vil under foredraget dele gavmildt
ud af sine erfaringer om, hvordan man gør
det umulige muligt, i stedet for at vente på
den store Lottogevinst. Thomas fortæller bl.a.
om, hvilke prioriteringer en stor rejse til søs
kræver – både før, under og efter rejsen – og
giver gode råd til, hvad man selv kan gøre,
hvis man drømmer om noget, som kræver alt
af én i en periode. Og hvordan man kommer
udover at se forpligtelserne derhjemme som
en hindring for eventyret ude i verden.
Foredraget henvender sig til alle, der har lyst
til at rejse og sejle med små og større børn,
og/eller har lyst til at høre om budgetvenlig
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langturssejlads. Kom og vær med til at fejre
K.A.S.s127 års fødselsdag i inspirerende selskab.
Mere om Thomas: Thomas Veber er 41 år,
it-nørd, langturssejler, forfatter og eventyrforsker. I 2016 var han på sit tiende eventyr,
da han sagde sit job op og tog på en et års
jordomsejling med sin svenske kone og parrets to børn på ni og tolv år. Familien levede
for kun 10.000 kroner om måneden, fangede
selv en del af deres mad og underviste selv
børnene på henholdsvis tredje og sjette klasses niveau. Thomas Veber er derudover forfatter til flere bøger.
Vi glæder os til at se dig.

H Mange hilsener

Aktivitetsudvalget
Annette Havlit

BÅDPLADSUDVALGET
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Bukke
& stativer
på landpladsen i vinter
E

fter at der i sommer blev ryddet op og
efter bådene er blevet taget på land har
vi gennemgået de overskydende bukke og
stativer, der står på bådpladsen.
Der er stadig ubrugte stativer og bukke uden
navn eller med ukendte navne eller ikke medlemmer.
Ude langs kanten af pladsen og hegnet, står
der mange rygninger, teltstænger og andet
udefinerbart, som er uden mærkning/ejermand. Hvis det er dit, og du skal bruge det,
så skal det mærkes eller bortskaffes inden 1.
marts 2018.

Sommer på landpladsen:
Husk at ansøge hvis du ønsker at have din
båd liggende på landpladsen til sommer
2018. Og husk man max kan være på land i to
på hinanden følgende somre medmindre der
er særlige forhold der gør sig gældende - se
bådpladsreglementet.

H Med venlig hilsen

Bådpladsudvalget
Per - 3110 9335

Først i marts vil der foregå en oprydning, og
udstyr der ikke er mærket ordentligt, vil blive
kasseret. Har du lyst til at give en hånd med
et par timer, så giv mig et ring.

Nye

Soldater/bukke
B

ådpladsudvalget har indkøbt 2 bukke, som er beregnet til hjælp og ekstra understøtning,
når man skal bundmale under ens egne støtter/bukke.

Til glæde for nabobådene, som således kan sove roligt, i forvisning om at båden bliver stående
hvor den skal. Bukkene kan frit lånes i et par dage, men er ikke beregnet til at være permanent
udlånt til samme bådejer.
Henvendelse til en af bådpladsudvalgets medlemmer for udlevering.
H Med venlig hilsen
Bådpladsudvalget

BÅDPLADSUDVALGET
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Indkaldelse til

Bådejermøde

Onsdag den 7. marts kl. 19.00

F

orårets bådejermøde er onsdag den 7.
marts kl. 19.00 i Jomsborg.

Mød op til bådejermødet, få en hyggelig aften og vær med til at have indflydelse på aktiviteterne på land- og bådpladserne.
Der bliver serveret kaffe og der er mulighed
for at købe øl og vand.

Dagsorden
1. Valg af referent
2. Søsætning forår 2018
3. Nyt fra bådpladserne
4. Nyt fra havnen
5. Ideer og ønsker for bådpladserne
6. Eventuelt

H Bådpladsudvalget

Per Svendsen

Søsætning på Kulpladsen Lørdag den 21. og søndag den 22. april kl. 07.00 til 17.00
Søsætning på Gammel Plads 26-03, 28-03, 05-04, 09-04, 12-04, 18-04, 23-04, 26-04,
02-05, 07-05. Listerne med rækkefølge vil snart komme på hjemmesiden.

WEEKENDTURE
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Weekendture
2018

E

r vinteren begyndt at kede dig, og går
du i stedet og ser frem til igen at komme
på vandet?
Så kan du begynde at planlægge din deltagelse i den kommende sæsons weekendture.
Så skriv allerede nu alle datoerne i kalenderen:

Foto: Stig Bang

1.-3. juni 15.-17. juni 17.-19. august 24.-26. august -

K.A.S træf
Skoleweekendtur
Fællesskoleweekendtur
Høsttræf

H På snarligt gensyn
Skoleudvalget og aktivitetsudvalget

SOMMERTUR
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Sommertur2018
I

år skal vi til Østersøen, hvor vi besøger
Bornholm og Rügen. Vi afgår fra København lørdag d. 30.6.18. kl. 12.00 og vender
hjem lørdag d. 28.7.18.

Ruten er i grove træk planlagt således:
Uge 27 slutter i Rønne. Distance ca. 100 sm.
Transport til og fra København ca. 3,5 time
Uge 28 slutter også i Rønne. Distance ca. 70
sm. Transport til og fra København ca. 3,5
time.

Uge 29 slutter i Stralsund. Distance ca. 95
sm. Transport til og fra København ca. 4,5
time.
Længste stræk ca. 53 sm.
Uge 30 slutter i København. Distance ca. 125
sm. Længste stræk ca. 52 sm.
Det giver en total på ca. 400 sm. Det svarer
ret præcist til vores sommertur til Råssøhamn
i den svenske skærgård i 2014.
Turen arrangeres sammen med sejlklubben
Sundet. Derudover vil vi forsøge, at få medlemmer fra vores naboklubber med.
Vi sejler primært i gaffelriggerne, men spækhuggerne er også i spil. Private både er også
meget velkomne.
Logistisk er det en større opgave at få bådene bemandet med tilstrækkelig besætning,
især i den sidste uge, og de seneste par år
har vi været noget udfordret af afbud kort før
afgang.
Vi har derfor sammen med Sundet aftalt, at vi
i fællesskab sætter besætningerne. Dvs, at en
deltager sejler hos den anden klub, hvis det
er nødvendigt.
I forlængelse heraf har vi nogle overvejelser
om at tilmelding og betaling følges ad. Mere
om det i næste nr. af BARKASSEN.
Der vil jeg også fortælle mere om hvad planerne er for de enkelte uger.

Gaffelriggere på slæb på vej
til Bøgeskoven i uge 27
Foto: Stig Bang

Tilmeldingen åbner nogenlunde samtidigt
med du modtager dette blad, så kig forbi
hjemmesiden.

H Jesper Simonsen
Sommertursgruppen
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SKOLEUDVALGET

Tilmelding til

Sejlerskolen
Sommer 2018

Lær at sejle i K.A.S.!

Sejlerskolen tilbyder undervisning for både
begyndere og mere øvede sejlere.
Hvis du ønsker at deltage på sejlerskolen i
sommeren 2018 skal du tilmelde dig inden
15. februar.

A-hold

Sejlerskolens ”begynderhold” og starten på
K.A.S. sejleruddannelse - deltagelse kræver
ingen forudsætninger ud over lysten til at
lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage
mandag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du
går på introduktionskurset!

B-hold

Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver
gennemgået A-hold og indstilling fra A-holdslæreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig
rutine, bliver eleverne på B-hold indstillet
til klubbens førerprøve, der afholdes sidst
på sæsonen. Undervisning på B-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage
mandag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du
sejlede A-hold sidste sommer!

R-hold

R-hold er sejlerskolens ”rutinehold” i gaffelrigger. Deltagelse kræver at du har bestået
klubbens førerprøve. Undervisningen sigter
på at give eleverne videregående træning i
praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere. Ugedag afhænger af tilmeldingerne.

S-hold

S-hold er sejlerskolens ”rutinehold” i spækhugger. Deltagelse kræver at du har bestået
klubbens førerprøve. Formålet med undervisningen er at lære at håndtere sejlklubbens
spækhuggere med henblik på tur-sejlads.
Undervisningen foregår i spækhugger om
tirsdagen, evt. også andre ugedage, hvis ikke
bådene bruges af kapsejladsskolen.

Suppleanter

Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolens A-, B-,
R- og S-hold, er heldige at få en fast plads.
Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i
løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal
suppleantpladser svarende til én suppleant
per hold. Som suppleant er man garanteret
at komme ud at sejle på ens sejlaften, men
man kan ikke være sikker på at sejle med det
samme hold hver uge. Til gengæld deltager man til reduceret pris. Suppleanter har
fortrinsret til at overtage ledige pladser ved
afbud eller frafald.

Kapsejladsskolen

Kapsejladsskolen tilbyder en række hold, se
særskilt artikel andetsteds i bladet.

Gebyr

Deltagelse på A, B, R- og S-hold koster
1.200 kr.
En suppleantplads koster 900 kr. Hvis man
opnår en fast plads i løbet af den første måned opkræves gebyr for fast plads.
Bemærk: Din tilmelding er bindende. Det
er ikke muligt at få refunderet gebyret ved
afmelding efter tilmeldingsfristen.

SKOLEUDVALGET
Undervisningen
Starter mandag den 30. april 2018 og der
undervises fra maj til midt i oktober. Sejlerskolen holder sommerpause i 4 uger i juli
(uge 27-30 inkl.). I disse uger er nogle af
bådene på sommertur, og der er ikke normal
undervisning. Det kan anbefales at deltage i
sommerturen! Det giver gode oplevelser og
vigtig rutine.
Holdenes funktion er meget afhængig af en
god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne
grund har sejlerskolen den regel, at man risikerer at måtte afgive sin faste plads på holdet
til en suppleant, og selv blive suppleant, hvis
man udebliver fra undervisningen mere end
én gang uden forudgående afbud eller melder
afbud mere end tre gange i løbet af sæsonen.

des holdplaner. I tilfælde af overtegning er
medlemsanciennitet et vigtigt kriterium ved
tildeling af pladser. Efter tilmeldingsfristen
tildeles eventuelle ledige pladser efter førsttil-mølle-princippet. Senest den 1. april udsendes besked om sejldag samt opkrævning
af gebyr.
Hvis du fortryder din tilmelding, er det vigtigt
at du melder fra, så pladsen kan blive givet
til en anden. Holdplanen bliver offentliggjort
ved Forårsfesten lørdag den 21. april.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til sejlerskolen eller tilmeldingen, er du velkommen til at sende en mail
til skole@kas.dk.

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

Informationsaften for A-hold

Onsdag den 18. april er der informationsaften for nye elever på sejlerskolens A-hold.
Her møder du dit hold og din lærer første
gang, og der orienteres om sejlerskolen.
Alle er også velkomne til at deltage ved Forårsfesten den 21. april og ved standerhejsningen den 29. april, hvor interesserede medlemmer kan få en tur i klubbens skolebåde.

Bådpladsarbejde

Alle elever, der deltager på sommerskolens
kurser, skal også deltage i klargøring af skolebådene. Arbejdet skal udføres i efteråret efter
sæsonen samt det følgende forår. For at få
plads på sejlerskolen skal du have deltaget i
klargøringsarbejdet for de sæsoner, du tidligere har været tilmeldt sejlerskolen.

Tilmelding

Du tilmelder dig på klubbens hjemmeside
www.kas.dk under menupunktet Sejlerskolen.
Log venligst ind inden du udfylder tilmeldingen. Tilmeldingsfristen er 15. februar 2018.
Din tilmelding er bindende. Det er ikke muligt
at få refunderet kursusgebyret ved afmelding
efter tilmeldingsfristen. Kort efter tilmeldingsfristen fordeles pladserne og der udarbej-
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Foto: Diego Børresen Llado

Tilbud gælder indtil 24. februat eller så længe lager haves - forbehold for trykfejl og udsolgte varer

NY T FRA AKTIVITETSUDVALGET

ryding-maritime.dk - Vordingborggade 9

93, 2100 København Ø - 7023 7355

BÅDPLADSUDVALGET

K.A.S.
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Velkommentil
Martin Riisberg
Jørgen Valdbjørn Christensen
Berit Holbek Jensen
Lars Peder Sørensen
Per Sandorff
Majbritt Hansen
Hanne Jørgensen
Michael Bruus Hoffmeyer

Phillip Bresemann
Sune kiefer
Georg Christensen
Jeppe Sandholt
Christina Natalie Kompf
Jonas Kraft
Vy Nguyen
Chris Christiansen

Teddy K. Nielsen
Charlotte Høgsbjerg Nielsen
Kirstine Louise Bendtsen
Eva Louise Lange
Klavs Kofod
Rasmus Rohde
Jacob Sørensen
Camilla Lindgreen

H Redaktionen
ønsker god vind!

H

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

AKTIVITETSUDVALGET
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KAPSEJLADSUDVALGET

Lær at

Kapsejle

Skal du sejle kapsejlads sommeren 2018? Så har vi helt sikkert et tilbud
til dig. Vi glæder os til at tage imod dig! Læs om de forskellige hold neden
for og tilmeld dig senest den 15. februar.

MANDAG
Kap 2A – Kapsejlads i Spækhugger
På dette niveau får du et yderligere kendskab
til at kapsejle med en spækhugger. Der vil
være mere teori og der vil i højere grad blive
undervist i taktik på banen. Derudover vil der
løbende blive fintunet på boathandling.
Krav
Du skal have gennemgået Kap 1 og 2 i
Spækhugger. Hvis du har anden erfaring med
J70 skal du skrive det i kommentar, så vi kan
vurdere om du passer på Kap 2B.
Kap 2B – Kapsejlads i J70
På dette niveau får du et yderligere kendskab
til at kapsejle med en J70. Der vil være mere
teori og der vil i højere grad blive undervist
i taktik på banen. Derudover vil der løbende
blive fintunet på boathandling.
Krav
Du skal have gennemgået Kap 1 eller S-hold i
spækhugger. Hvis du har anden erfaring med
spækhugger skal du skrive det i kommentar,
så vi kan vurdere om du passer på Kap 2A.
ONSDAG
Kap 3A i Spækhugger
Du har gennemgået de første steps af kapskolen og er nu klar til at deltage i onsdagsmatch i en fast besætning hvor I løbende kan
træne jeres pladser. Der vil være undervisning
fra RIB 4 gange hvor I får input til hvordan I
kan forbedre jeres sejlads. Det vil være rigtig
god træning til at deltage ved stævner som
f.eks. DM.

Krav
Du skal have gennemgået Kap 1 og 2 i
Spækhugger. Hvis du har anden erfaring med
spækhugger skal du skrive det i kommentar,
så vi kan vurdere om du passer på Kap 3A.
Kap 3B i J70
Du har gennemgået de første steps af kapskolen og er nu klar til at deltage i onsdagsmatch i en fast besætning hvor I løbende kan
træne jeres pladser. Der vil være undervisning
fra RIB 4 gange hvor I får input til hvordan
I kan forbedre jeres sejlads. Dette vil være
rigtig god træning til at kunne få boathandling på plads så I kan deltage til Sejlsportsliga
eller andre stævner.
Krav
Du skal have gennemgået Kap 1 i J70. Hvis
du har anden erfaring med J70 skal du skrive
det i kommentar, så vi kan vurdere om du passer på Kap 3B.
TORSDAG
Kap 1A – Kapsejlads i Spækhugger
Der vil være introduktion til kapsejlads i
spækhugger. Undervisningen vil tage udgangspunkt i at du aldrig har sejlet spækhugger og har lidt eller intet kendskab til
kapsejlads. Du vil få et indgående kendskab
til at håndtere en spækhugger på en kapsejladsbane.
Krav
Du skal have kendskab til basal sejlads og
helst have et duelighedsbevis.

KAPSEJLADSUDVALGET
Kap 1B – Kapsejlads i J70
Der vil være introduktion til kapsejlads i J70.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i at
du aldrig har sejlet J70 og har lidt eller intet
kendskab til kapsejlads. Du vil få et indgående kendskab til at håndtere en J70 på en
kapsejladsbane.
Krav
Du skal have kendskab til basal sejlads og
helst have et duelighedsbevis.
Har du spørgsmål kan du skrive til kapsejlads@kas.dk. Vi glæder os til at få din tilmelding.
Skal du være kapsejladsinstruktør i 2018?
Det er vores målsætning at uddanne instruktører således, at vi på sigt har et større antal
instruktører. Kunne du tænke dig at være med
fra start og har du solid erfaring med kapsejlads, så hører vi gerne fra dig. Vi vil løbende
uddanne instruktører og der vil være stort
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fokus på et højt niveau både praktisk og
teoretisk.
Har du ikke prøvet at sejle RIB før? Så vil vi
sørge for at du bliver uddannet i at sejle planende speedbåd.
Som instruktør på spækhugger vil du have
adgang til at træne om onsdagen til onsdagsmatch med nogle af de andre instruktører,
da en af spækhuggerne vil være reserveret til
instruktørerne. Derudover vil der også være
en forventning om at instruktørerne bakker
op om stævner og deltager f.eks. med en
elevbesætning.
Har det interesse hører vi meget gerne fra
dig. Skriv på kapsejlads@kas.dk

H Kapsejladsudvalget

Charlotte Andersen
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DET SKER I 2018

Årskalender2018

Weekendture

1. til 3. juni: K.A.S. træf
15. til 17. juni: Fælles skoleweekendtur
17. til 19. august: Fællesskoleturen
24. til 26. august: Høsttræf

Børneweekendtur
11. til 12. august

Grillaftener
18. maj
31. august
6. oktober

Navigationsprøver
8. april (skriftlig prøve)
14. april (mundtlig prøve)

Klubaftener

24. april: Fra fører til skipper
21. november

Forårsfest
21. april

Standerhejsning
29. april

Sommertogt
30. juni til 28. juli

Arbejdsdag på bådpladsen
26. maj

Brand-og sikkerhed (kurser)
19. februar
21. februar
26. februar
28. februar

Bådejermøde
7. marts

Klubbens fødselsdag
13. marts

Generalforsamling
21. marts

Gaffelriggerdag
9. september

Førerprøve

6. oktober
7. oktober (reservedag)

Udvalgsjulefrokost
8. december

Nytårsfest
31. december

ANNONCE
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NY T FRA HAVNEN

Nyt fra

Havnen
Godt nytår til jer alle
Håber I alle er kommet sikkert ind i det nye år
Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge
for midtermolen med adgangskontrol, således
at der kun er adgang for de bådejere, der har
deres båd i vandet ved midtermolen. Lågen
står opsat for 7. vintersæson og i den tid har
der ikke været tyveri fra midtermolens både.
Fra den15. marts har havnekontoret har igen
åbent til kl. 18.00 mandag aften.
Nordhavnsvejen
Nordhavnsvejen er endelig blevet færdig og
åbnet for trafik i alle retninger og det ser ud
til at have hjulpet på trafikken, der nu afvikles
planmæssigt med få kødannelser.
Vente –rokeringsliste
Husk hvis du har søgt fast plads eller rokering til anden plads i havnen, står du på en
liste som år efter år vil være gældende udfra
din klubanciennitet. Hvis du ændre adresse,
telefonnummer, mailadresse eller finder en
anden båd du bedre kunne tænke dig, så husk
at ændre det på havnekontoret og ikke kun i
din klub.
Tildeling af pladser
Vi begynder nu og frem til sidst i april at tildele pladser så hvis man vil rokere til anden
plads skal vi hurtigst mulig have besked.
Sommerleje
HUSK: Betaling af sommerlejen 2018 bliver
udsendt i januar til betaling senest 10. februar, så husk at se efter posten eller PBS omkring
1. februar ellers kan man kontakte havnekontoret.

Forsikring
Der vil forekomme stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring, dette igen for at overholde vores aftale i forpagtningsaftalen med
By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte
besked og vi skal så bede om en kopi af forsikringen samt dokumentation for at denne
er betalt.
Søsætning 2018
Vi starter søsætningen sidst i marts måned
og forsætter trods helligdagene i april frem
til 2. uge i maj hvor vi skulle have søsat den
sidste båd.
Kulpladsen
Lørdag den 21. april kl. 07.00 kommer kranen
og søsætter både fra Kulpladsen, startende
med den tungeste båd først (altså sidst op først i).
Trådløst internet
Svanemøllehavnen har fået lavet trådløst
internet i hele havnen og firmaet Teracom har
forsikret os at det bliver (måske) Danmarks
bedst dækkende netværk på et havneområde.
Kom og få adgangs login på havnekontoret.

H John Vestergaard

Havnefoged

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

H

ermed velkommen til et nyt år. Vi håber på bedre vejr end i 2017.
Vi ser frem til vort torskegilde 14. februar i Jomsborg kl. 1300. Kom med godt humør!
Pris ukendt - det plejer at ligge omkring kr 200,- inkl. mad og våde varer.
Tilmelding til Ole Risgaard senest 09.02.18
Vi arbejder på et arrangement i marts og i april .

H Torben Molbech
7

MobilPay
Betaling for øl og vand i klublokalerne
D

et har været efterlyst at der kan bruges
MobilePay i forbindelse med salget af
øl og vand fra køleskabene i Jomsborg og
Nordstjernen.
Der er nu oprettet en MobilePay konto til
brug for dette. Indtil 1. marts 2018 vil der
stadig kunne betales med kontanter, men
derefter vil pengekasserne blive fjernet og
MobilePay bliver den eneste mulighed for
betaling.
Som det fremgår af de klistermærker der sidder på køleskabene er MobilePay-nummeret
30064 K.A.S. Selvbetjening.

Priserne er uændret kr. 10 pr. øl eller vand.
Det er vigtigt at det kun er dette MobilePaynummer der bruges til køb af øl og vand
– det andet nummer der er registreret på
adressen benyttes af kontoret til at modtage
elektroniske betalinger og det vil give besvær
med bogføringen hvis de bliver blandet sammen.
H Niels Erik Andersen
Kasserer

K.A.S.
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FORSIDEN
Foto: Martin Hansen, Ørsted
En solskinsdag med udsigt til Kulplads, havn
og både. Udsigt fra Svanemølleværkets tag
I N FO R M AT I O N S U DVA L G E T
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 BARKASSEN 2, 2018 er den 10. februar 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

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

KLUBKONTOR
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
oktober-april
Telefon og personligt kl. 16-18
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
Bank ..................................... 2000 3491339585
Wifi i klubhuset................................ 1mbpSndsb
HAVNEKONTOR
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 K Ø S - S E J L S P O R T
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
MARINA KIOSK/SHOP
Lukket i vinterperioden

ANNONCER I BARKASSEN
Annoncesalg Jon Bundesen 81 61 44 40
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2018. Oplag: 1200 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN i 2018: 5. marts, 5. april, 1. juni, 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

K.A.S.

BESTYRELSE
Formand Jon Bundesen		
81 61 44 40
Næstformand Margit Arentoft 22 12 11 35
Kasserer Niels Erik Andersen 35 43 44 18
Charlotte Andersen		
21 93 13 13
Svend Bie		
23 80 50 42
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
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen		
Klubhusudvalg
Margit Arentoft		
Kasserer
Niels Erik Andersen		
Skoleudvalg
Morten Ingerslev		
Bådpladsudvalg
Per Svendsen		
Havneudvalg
Niels Laursen		
Svend Allan Olsen		
Fartøjsudvalg
Svend Bie		
Informationsudvalg
Anne Nimb		
Kajakudvalg
Christopher Pethick
Aktivitetsudvalg
Liv Skovholm

Februar
10.
14.
15.

21 93 13 13
22 12 11 35
35 43 44 18
24 22 74 79

Marts
1.
7.
13.
21.

31 10 93 35
29 91 12 12
23 61 75 76
23 80 50 42
40 31 35 38
39 29 91 11
51 64 08 55

April
8.
14.
17.
18.
21.
21.
24.
29.
30.

23

FEBRUAR
Sidste frist for betaling af
sommerleje til havnen
Søulkenes torskemiddag
Sidste frist for tilmelding til
sommerskolen
MARTS
Umærket grej på bådpladsen
destrueres
Bådejermøde
Klubbens fødselsdag
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter
APRIL
Skriftlig navigationsprøve
Mundtlig navigationsprøve
Introaften til Kapsejladsskolen
Informationsaften
Forårsfest
Søsætning på Kulpladsen
Klubaften
Standerhejsning
Start på sommerskolen

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

G

ode stunder fra sidste år, f.eks efterårets læreseminar, hvor nedenstående billede stammer
fra. Her ser vi en gaffelriger, som Kurt Fog Pedersen fik udstyret med en spiler til stor morskab for os andre besætningsmedlemmer. 			
H Jon Bundesen

