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Formandens
klumme
S

elvom bådpladserne endnu er næsten
mennesketomme, så har der været ganske mange klubaktiviteter i den sidste månedstid.

sen, for at hjælpe mig med at få flaget ned til
tiden, og for instruktion i hvordan det kunne
blive lagt i de helt korrekte folder. Ja det skal
altså gøres korrekt her i K.A.S.!

Sejlerskolen har i år arrangeret et nyt og ambitiøst ”Brand og søsikkerhedskursus”, som
er blevet afholdt 3 gange henover februar/
marts perioden, og som har indeholdt demonstration af redningsudstyr, brandbekæmpelse
mm. Kurset er obligatorisk for Y3 kurset, men
er yderst relevant for alle aktive sejlere. De
kursister jeg har talt med efterfølgende, var
alle virkeligt tilfredse for forløbet, men kunne
dog godt ønske sig en bedre vejrudsigt til
næste gang (-: Alt i alt et super flot arbejde
fra sejlerskolen.

Udadtil, barsler vi pt med tanken om, at deltage i ”Vild med vand” i år. Jeg har skrevet
ud til Havnen og til alle sejlklubberne samt
til DSR, for at høre om vi skal sætte et fælles
projekt i søen i år. Indtil videre har jeg positivt feedback fra KØS og havnen, og mangler
at høre fra Frem, Sundet og DSR. Men mon
ikke det lykkes.

Bådejermødet d. 8/3 forløb i fin stil og med
godt humør. Jeg noterede mig, at man ønsker
sig en generel opstramning mht oprydning i
masteskuret. Jeg lærte også at der findes et
skur på Kulpladsen, som indeholder værktøj
som K.A.S.ere kan benytte. Det er skur nummer 319 og og pt skal man bruge en B-nøgle
for, at låse op. Dette vil hurtigt blive ændret
til en C-nøgle. Tak til Karsten Møller-Hansen
for at undersøge sagen, så vi kan få den rette
lås installeret.
Mandag d.13/3 holdt vi K.A.S. 126 års fødselsdag, og der kom mange medlemmer forbi
Jomsborg. Det var et rigtig vellykket arrangement, med en lækker buffet, øl, vin, kaffe og
en helt fantastisk lagkage. Dannebrog vejede
fra flagstangen og mere end én deltager var
forbi mig for lige, at sikre sig, at flaget også
ville komme rettidigt ned igen, præcist ved
solnedgang kl 18:09! Tak til Jesper Simon-

Vild med vand/Havnens dag afholdes i år
d.10/6 og er dermed et oplagt tidspunkt, at
vise hele vores fantastiske havne- og klubmiljø frem i den bedste årstid.
Her til sidst: Er der nogen som ligger inde
med nogle flotte nutidige billeder, af Gaffelriggerne, Spækhuggerne, Oui Oui eller J-70
med fuld bemanding og under aktiv sejlads?
Billederne på KAS.dk forsiden trænger til
at blive frisket lidt op, så hvis nogen har de
perfekte billeder liggende, vil vi meget gerne
modtage dem. Send billederne til info@kas.
dk. På forhånd tak for hjælpen.
Med ønsket om et fortsat dejligt forår!

H Jon Bundesen
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Standerhejsning

Søndag den 30. april kl. 08.55

K.A.S. 127. sejlsæson står for døren og vi
glæder os til årets standerhejsning søndag
den 30. april.

Praktisk: Morgenmad - pris per person 100 kr.
Tilmelding og betaling via hjemmesiden - under ”Sidste nyt - Standerhejsning”.

Det bliver, traditionen tro, en dag med fælles
morgenmad, bragende kanoner, flakkende flag
og standere, sejltur til Middelgrundsfortet,
røde salte kinder, store smil og fælles frokost,
kage og kaffe på Middelgrundsfortet.

Frokost med drikke til indtagelse på fortet
skal I selv medbringe. Aktivitetsudvalget sørger for kage til kaffen.

Vi har haft kontakt med folkene på Middelgrundsfortet, og har helt exceptionelt fået lov
til at anløbe fortet denne dag. Der er nogle
forbehold om at betræde fæstningsvoldene,
men det skal I nok blive orienteret om ved
morgenmaden.

Kom med, mærk vinden og tag del i starten
på klubbens 127. sæson!

Det er en dag for alle klubbens medlemmer
– for de nye som gamle, og vi glæder os til at
se jer allesammen.
Vi mødes kl. 08.55 ved Standermasten.
Præcis kl. 09.00 affyres kanonen og flag og
stander sættes – og SÅ er sæson 127 skudt
igang!
Efter den traditionelle eskadresejlads hvor vi
hilser på formanden ved Nordmolen, sejler i
fælles flok mod Middelgrundsfortet, men inden da skal vi hygge os med fælles morgenmad, kaffe og et hævet glas for klubben i
Restaurant Strandberg. Alle kommer med ud
at sejle - i klub-eller private både.
Efter sejlads i eget tempo samles vi på Middelgrundsfortet, indtager medbragt mad i
fællesskab på fortets skønne område ved
havnen, sludrer og hygger.

Tilmelding til morgenmad senest den 25.
april kl. 12.

H Mange sejlerhilsner
Aktivitetsudvalget
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Prøveture
i private både 21. maj og 10. sep.
V

i fortsætter den spirende succes og arrangerer igen i år Prøveture i private
både. Denne gang søndag d. 21. maj og søndag d. 10. september.

Vi starter kl. 11 begge dage. Det vil sige, at
man skal være klar ved Klargøringsbassinet
(på bådpladsen) kl. 11. Vi forventer at slutte
senest kl.17.

Kom ud og prøv at sejle i forskellige privatbåde og få evt. senere muligheden for at blive
fast gast.

Kl.11.15 sejler man ud i 11/2 time. Efter 1. sejlads, hopper man af båden og en ny besætning kommer på. Herefter sejler man 2. sejlads; igen 11/2 time.

Ved at melde sig, forpligter man sig ikke til
noget, andet end at sejle et par ture på de
nævnte prøvetursdage. Man er således ikke
forpligtet til at sejle med hinanden mere end
denne ene gang. Men hvis kemien er der, det
hele spiller og man finder ud af at sejle mere
sammen, er det bare lækkert.
Der er stadig flere private både, som sejler
med på sommertur i juli måned og som åbner
op for gaster. Måske kan man være heldig, at
finde en båd, der skal på sommertur denne
dag.

Efter begge sejladser mødes vi igen ved Klargøringsbassinet, hvor der efter den sidste vil
være mulighed for at få sig et glas vin eller en
øl, og en god snak om både.
Tilmelding foregår ved at skrive sig på et
gasteopslag i Protokolrummet i klubhuset
senest d. 12. maj.
Vi glæder os til at se jer!

H Mange glade sejlerhilsener
Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET

6

Kom og vær med til en hyggelig

Grillaften
Fredag den 19. maj
V

i gentager succesen fra sidste år og holder årets første K.A.S.-grillaften fredag
den 19. maj fra kl. 17-20.
Fra kl. 17 er grillen klar foran havnekontoret.
Vi serverer en lækker salat. Det du derudover
ønsker at spise, skal du selv medbringe. Medbring desuden eget service.
Grillaftenerne sidste år var rigtigt hyggelige
- der er blevet snakket på kryds og tværs,
grillet og spillet vikingespil mm. Så kom og
hyg med og del dine oplevelser fra sejlerlivet,
tiden i klubben eller andet spændende.

Vi glæder os til at se dig!
PRAKTISK
Tid Fredag den 19. maj kl. 17-20.
Sted Havnens grillplads på plænen ud for 		
havnekontoret.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder
bare op!

H Mange glade hilsner
Aktivitetsudvalget
Jarle D. Christensen
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K.A.S.-Træf
Weekenden 9.-11- juni

D

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

Afsæt allerede nu weekenden, så du er sikret
muligheden for at møde mange gode sejlervenner.

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

Program og praktiske oplysninger følger på
hjemmesiden samt i næste nummer af BARKASSEN.

Lørdag går turen til Flakfortet midt i Sundet,
hvor der om aftenen er middag og fest.
Klubbådene kommer til Flakfortet lørdag efter
endt natsejlads.

H Med sejlerhilsen

Aktivitetsudvalget

Så er det på med danseskoene

ANNONCE
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Halvpart i

Becher
27
sælges for 25.000 kr
V

i har haft vores båd ”Rosita” siden 2002.
Gennem sidste 10 år har aktivitete ligget på et lavt blus. Det er blevet til 1-2 weekender og under 10 sejlaftener. Alt for lidt, og
slet ikke nok til at have en båd alene. Men vi
vil stadigt gerne have Rosita og muligheden
for at komme på vandet. Derfor er det tid til
at dele glæden - og arbejdet - med andre.
Vi kan tilbyde en, efter vores mening, virkelig
god turbåd som passer til en familie eller måske to - tre venner. Der er 5 sovepladser, men
er vejret vådt, ja så bliver der trangt.
Rosita er en 27 fod båd fra starten af 80’erne
med den komfort der nu var der dengang.
Sø-toilet, indenbords 8 hk diesel motor, radio,
gasblus osv. Selvstyrer, håndholdt GPS, dybdemåler er kommet til senere. Hvis vi skal fremhæve noget er det at cockpittet er designet
så det funktionelt virker som en større båd
(det er virkeligt en fordel), samt at vi er ved
at få nye sejl. Måske skal vi også fremhæve at
I får en havneplads fra dag ét.

Modellen er, at vi arbejder sammen om vedligeholdelsen, men at sejladsdelen kun er fælles, hvis det falder naturligt. Vi vil ikke lægge
skjul på, at der er et stort arbejde I at få Rosita i flot stand. Derfor også den lave pris.
Vi gennem de sidste år fokuseret på basic
vedligeholdelse, så der skal larkeres, pudses,
renses osv. Vi ser dog ikke at der ligger nogen
”økonomisk” krævende opgraderinger. Men
fælles knofedt skal der til.
Vi er helt åbne over for, at I sejler langt mere
end os. Vi vil bare gerne bevare muligheden
for at sejle i Rosita. Vores årlige budget har
iøvrigt ligget på ca. 12.000. kr. Heraf 9.000
kr. i havnepenge.
Ring til os og få en snak hvis du er interesseret.
H Venlig hilsen
Niels Ulrik Blaabjerg (+45 52 69 15 66)
nielsulrik.blaabjerg@gmail.com
og Thomas Jensen

SKOLEUDVALGET
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Informationsaften
for sejlerskolens nye elever
Onsdag den 19. april kl. 19.30 i Restaurant Strandberg
Skoleudvalget inviterer alle A-holdselever og A-holdslærere til Informationsaften. På aftenen
møder du din lærer og dit sejlhold, imens vi fortæller
om sejlerskolen og tilbuddene. Du får
Vinderholdet
praktiske oplysninger om undervisningen og gode råd om påklædning til søs.

H

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen
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Invitation til K.A.S.

Sommertur2017
T

uren går i år til toppen af Lillebælt via
Bøgestrømmen, Smålandsfarvandet og
Sydfynske øhav.

Tilmelding foregår på hjemmesiden.
Du kan tilmelde dig for en eller flere uger. Pris
350 kr/uge.

Flåden afgår fra Svanemøllen lørdag d. 1.7.17.
kl. 12.00 og vi sejler i ugerne 27-30.
Hjemkomst lørdag d. 29.7.
Flåden består af gaffelriggerne fra Sundet og
K.A.S. Derudover håber vi at få deltagelse af
private både fra begge klubber.
Desuden bliver sejlklubben Frem og Yachtklubben Furesøen inviteret. På Furesøen sejler
Fur 1, der oprindeligt er fra Frem, hvor den
hed Frem 2. Det kunne være morsomt, hvis
de havde lyst at deltage.
Frem til afgang vil der komme indlæg i bladet
og på hjemmesiden.

En sommertur i K.A.S. forløber nogenlunde
sådan:
• På fællesmødet (midt juni) aftaler besæt-		
ningerne indbyrdes, hvad der medbringes i
bådene til hele turen.
• En uge starter lørdag kl. 12, hvor båden 		
og indhold overdrages til den nye besæt-		
ning. Første uge starter fra Svanemøllehav-		
nen.
• Flåden sejler samlet. Der er skippermøde 		
hver dag kl. 09.00, hvor næste mål og 		
afgang besluttes.
• Torsdag meldes hjem til næste hold, hvor 		
næste skiftehavn er.

SKOLEUDVALGET
• Vi forsøger at spise nogenlunde samlet.
• Fredag er der fest, hvor vi alle laver mad 		
og spiser sammen.
• Udover bådlejen på 350 kr er der normalt
udgifter til hver person på 1000-1500 kr til
mad, drikke og havnepenge. Hver båd har 		
sit eget budget.
• Ud- og hjemtransport er for egen rening.
Flere arrangerer fælleskørsel i lejet bil og deler
udgifterne.
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 Storstrømmen inden vi
når ud i Smålandsfarvandet med Femø, Fejø
og Vejrø. Evt. Omø inden vi skal til Langeland
og Rudkøbing. Dernæst venter det Sydfynske

11

Øhav, inden vi slutter af i Lillebælt. Masser af
navigation og snævre strømfyldte farvande.
Det kan kun blive godt.
Efterhånden som tilmeldingerne vælter ind
sætter jeg besætningerne. Det er mit ansvar,
at besætningen samlet set er tilstrækkelig
erfaren.
Er der nogen, der gerne vil sejle sammen,
tager jeg hensyn til det. Skriv det i kommentarfeltet i tilmeldingen.
Sidste år var vi tæt på kun at sejle med 2 gaffelriggere i stedet for 3. Det skyldtes nogle
sene afbud. Jeg vil gerne bede om, at jeg kan
regne med jeres tilmeldinger.

H På sommertursudvalgets vegne

Jesper
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BÅDPLADSUDVALGET

Referat af

Bådejermøde
8. marts
1) Valg af referent
Johnnie R. meddelte at han ikke genopstiller
som formand for Bådpladsudvalget og hermed
udgår af bestyrelsen ved generalforsamlingen.
Der er fundet en kandidat til at tage over som
skal vælges på generalforsamlingen.
Som referent blev Johan Piil-Henriksen valgt.
2) Søsætning 2017
Havnen står igen i år for søsætning. Listerne
er klar i løbet af ugen og findes på K.A.S.s
hjemmeside. Det henstilles at man ikke laver
ustandselige ændringer til listerne, da det er
et stort arbejde at vedligeholde dem.
Der var en mindre diskussion om håndtering
af, folk som bytter tid. Dette at bytte tid til
søsætning frarådes fordi der som regel er et
system i hvordan bådene sættes i. Dette system er afspejlet i listen som den foreligger
d. v. s. der er taget hensyn til ting som: lange
løft indover andre både undgås, hensyn til
manøvre plads og køre vej osv.
3) Bådplads
Johnnie informerede om planerne om at opføre et antal skure på Gammel Plads som i sin
tid blev nedlagt, for at gøre plads til betondække og bådebyggerplads op mod Frem.
Der er søgt byggetilladelse, men det viser
sig der også skal søges om dispensation hos
kommunen.
Konsekvenserne af det fremtidige tunnelbyggeri kendes ikke p.t. i detaljer.
Beddingsvognen trænger til reparation. Den
klarer sådan set de mindre både godt nok men
der er et stabilitetsproblem med større både.

Det pågående byggeri foran klubhuset drejer
sig primært om omlægning af kloak og forberedelse til reetablering af Nordhavnsvejen.

Masteskuret har det ikke så godt og er til dels
overbelastet, derfor arbejdes der med en plan
om at få mere passende kapacitet/flexibilitet
via et transportabelt mastestativ. Alle med
master i masteskuret for nuværende, opfordres til at få ryddet ud så kun nødvendigt grej
ligger ordentligt på korrekt plads i skuret.
Den nye Bådpladsudvalgsformand opfordres
til at fortsætte med fremtidig fokus på masteskuret og opbevaring af master i særdeleshed.
4) Nyt fra Havnen
John Vestergaard informerede om at søsætning kommer til at forløbe på samme måde
som sidste år.
Videreførelsen af Nordhavsvej i tunnel, kommer aller-aller tidligst til at starte i 2020 og
dette forudsætter at alt går helt glat igennem. Spunsvæggen kommer sandsynligvis til
at blive stående, men der bliver etableret en
smutvej til klubhus/midtermole over jollebroen så man slipper for at gå udenom det gule
hegn. Cykelstien nordpå bliver reetableret
senest 1. april 2017.
Parkering på Lautrupkaj er ikke gratis. Flere
følte at der især i vinterhalvåret manglede
P-pladser. John informerede om at man flere
gange har gjort kommunen opmærksom på at
der hele tiden forsvinder P-pladser omkring
Svanemøllehavnen, men kommunen gør ikke
noget åbenbart.

BÅDPLADSUDVALGET
Parkerede rotrailere foran roklubberne skal
normalt være væk inden 48 timer og havnepersonalet prøver at holde roklubberne i
øerne.
Der bliver åbnet for vandet på pladserne i
uge 11.
Som et forsøg har havnen lånt en vaskemaskine til både. Denne maskine kan rengøre
bunden på både med en max. bredde på 4m
og max. dybgang på 2m. Båden trækkes igennem et børstefelt som skurer bunden rent og
det skulle svare til en højtryksspuling. Man
bruger det meget i Sverige og det skulle delvist slippe for at bundmale hvert år. Det gratis
i forsøgsperioden indtil 1. april 2017.

Der slibes!
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5) Ideer og ønsker
Folk opfordres til at rydde op efter sig på pladserne og gerne udvise godt ”sømandskab”
ved, måske også at tage skrald som andre har
efterladt med i de opstillede beholdere.
Låsen/nøglen til materialeskuret på Kulpladsen skal skiftes ud til en C-nøgle som på
Gammel Plads. Niels E. Andersen undersøger
dette.
6) Eventuelt
Ikke noget at berette.

H Bådpladsudvalget

Johnnie Rørvig
Referent - Johan Piil-Henriksen
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SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
Nordhavnsvejen
Der bliver ikke taget nogen beslutninger vedrørende Nordhavnsvejen før i slutningen
af året. Det vil sige at man ikke kan gå i
gang med den videre linieføring før tidligst
i år 2020. Nordhavnsvejen bliver åbnet fra
Lyngbyvejen til Svanemøllehavnen d. 29.
december 2017, og der vil hele området være
reetableret og helt færdig og klar til at blive
taget i brug.
Der vil i løbet af året være visse udfordringer
med omlægning af diverse ledninger og reetablering af vejen – cykelsti og fortov, men
det skal være galt før det bliver godt.
Nordvand
har omlagt deres store spildevandsledning og
indskudt en lukkeventil, lukkeventilen er blevet indskudt udfor K.A.S.s klubhus og skulle
være færdigetableret med udgangen af marts
måned hvorefter vi gerne skulle have vores Ppladser og indkørsel tilbage.
Der er hen over vinteren blevet monteret nye
lyskilder, LED lys - på østmolen (pladserne
1200 – 1298).
Søsætning
1. april starter klubberne med søsætning og
de både der har ligget i vandet vinteren over
skal sejle til deres sommerplads. Skulle der
mod forventning ligge en anden båd på pladsen kan havnekontoret kontaktes med henblik
på at få at en fremmed båd flyttet.
Sommerpladsen kan tages i brug fra 1. april.
Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene
og det ville være rart (krav iflg. havnereglementet ) hvis vi kan læse et navn på båden

set fra land, kan navnet ikke ses eller læses får
båden ikke årsmærke og på sigt vil vi opsige
havnepladsen.
Fortøjning til tovholderne på agterenden af
Y- bommene (se havnens hjemmeside) er ikke
forsvarligt. Tovholderne er ikke stærke nok til
at fortøje båden i, brug den påsvejste bøjle
nederst på Y-bommen.
El standere
I forbindelse med havnens el standerne og
køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside hvor der står hvordan men gør brug
af el standerne og hvad man kan og skal gøre
for korrekt brug, bl.a. at man kan ”parkere”
op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis
man ønsker det, kan havnepersonalet vejlede
i korrekt brug af el standerne således at man
ikke ”stjæler” en anden bådejers strøm.
Vand på broerne
Vandslanger er ophængt på broerne og der
er åbnet for vandet.
Affald
Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig
henstilling om at sortere det korrekt således
at man ikke har køkkenaffald i f.eks. maleraffaldet osv.
Havnen har opsat små containere til tomme
dåser (tømmes efter behov) således at de
ikke havner i den store blå container. Dåser
er ikke er småt brandbart - også elektronik
(radio/fjernsyn o. lign.) skal bortskaffes korrekt. Ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet.
Arbejde på både stående på landpladsen
Husk at være forsigtige når I skal til at polere

SVANEMØLLEHAVNEN
/ordne fribord på land. Lad være med at stå
på noget gammelt, faldefærdigt og udslidt
”stillads” og husk at topsikre stigerne første
gang i kravler op i båden.
HUSK, navn på båden for og bag samt hjemhavn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land.
Husk at meddele havnekontoret adresseændring, ny email eller nyt telefon nr.
Havnen ønsker alle et godt og sikkert forår,
selvom solen skinner er vandet stadig koldt.
GOD VIND.
H Med sejlerhilsen
John Vestergaard
Havnefoged

Så ligger sæsonen lige om hjørnet!
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Velkommentil
Sirid Sif Bundgaard
Andreas Ishøy
Torben Christensen
Kasper Heiselberg
Helle Thougaard Kristensen
Jeppe Kløft Sørensen
Morten Mesnikow

Astrid Noach Engblom
Mads Mynderup Jensen
Sonia Leglise
Christina Breuning
Malthe Møhl Schack
Kathrine Skøtt Jespersen
Lasse Offenberg Jensen

Nikolaj Bonde Hansen
Marie Wittrup Andersen

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

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

H

Knud Erik Gleie
22334001

Jens Joakim Kähler
21285680

Ole Risgaard
30420567

K.A.S.
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FORSIDEN
Finis Terra
Foto: Tommi Madsen, Frem

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 3, 2017 er den 10. maj 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 - maj
Telefon og personligt kl. 16-18
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
Bank ........................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset................................ 1mbpSndsb
HAVNEKONTOR
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 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
Åbningstider
Mandag-fredag kl 15-20
Lørdag-søndag kl. 11-18

ANNONCER I BARKASSEN
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 - 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		
21 47 58 86
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
Johnny Aa. Jørgensen		
20 83 04 34
Svend Allan Olsen		
23 61 75 76
Johnnie Rørvig		
40 45 03 31
Sofie Wagner		
51 24 18 61
UDVALG
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow		
Klubhusudvalg
Margit Arentoft		
Kasserer
Niels Erik Andersen		
Skoleudvalg
Johnny Aa. Jørgensen		
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig		
Havneudvalg
Niels Laursen		
Svend Allan Olsen		
Fartøjsudvalg
Svend Bie		
Informationsudvalg
Anne Nimb		
Kajakudvalg
Christopher Pethick
Aktivitetsudvalg
Sofie Wagner		

April
19.
22.

22 19 19 76
22 12 11 35

30.

35 43 44 18
20 83 04 34
40 45 03 31
29 91 12 12
23 61 75 76

APRIL
Informationsaften for sejlerskolens
A-holdselever
Forårsfest
Middag, dans og de nye førere 		
hyldes
Standerhejsning
Standeren sættes, kanonsalut, 		
morgenmad og sejlads

Maj
1.
19.
21.

MAJ
1. sejlaften på sejlerskolen
Grillaften kl. 17-20
Prøveture med private både

Juni
9.-11.

JUNI
K.A.S.-Træf
Fællestur med Sejlads, middag
og fest
Vild med vand/Havnens dag

23 80 50 42
41 31 35 38

10.

39 29 91 11

Juli
1.
29.

51 24 18 61

19

JULI
Start på sommertur
Sommertur slut
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