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Formandensblog
Nu er det for alvor blevet forår og søsæt- 
         ningen nærmer sig med hastige skridt. 
I skrivende stund er der kun en uge tilbage 
til de første både skal søsættes. Men vejret 
spiller os et puds i år - det er stadig bidende 
koldt udenfor, og der er masser af is i havnen. 
Så det bliver desværre ekstra udfordrende 
at få alle bådene klar - især for bådejerne på 
Gammel Plads som skal have bådene i vandet 
først.

Men det går da den rigtige vej, solen mærkes 
mere og mere, og døgnet har omsider fået 
flere lyse, end mørke timer.

Lørdag den17. marts var jeg til generalforsam-
ling i Dansk Sejlunion. Det blev afholdt på ho-
tel Nyborg Strand, og der var stort fremmøde 
fra landets mange sejlklubber. Dagen startede 
med en workshop hvor alle deltagere gav de-
res bud på hvordan DS kunne/burde udvikle 
sig frem mod 2020. Vi efterlyste generelt en 
større synlighed af DS i forbindelse med de 
aktiviteter som de foretager sig. Forslagene 
blev samlet på en række plancher, som DS vil 
arbejde videre med i det kommende år. 

Efterfølgende afvikledes generalforsamlingen 
planmæssigt og Line Markert blev genvalgt 
som formand i DS for 2 år.

Igen i år er der en flot tilmelding til sejlersko-
len. Vi får i år besat fire gaffelriggerhold hver 
dag mandag til torsdag, samt tre hold om fre-
dagen. Desuden bliver der tre S-hold i spæk-
huggerne om tirsdagen.

Alt i alt en fin belægning til sommersæsonen.
På lærerseminaret den 18. marts præsentere-
de skoleudvalget resultatet af en spørgeun-
dersøgelse som var blevet foretaget blandt 
sejlerskolens elever, umiddelbart efter afslut-
ning på sommersæsonen. Alt i alt var eleverne 
virkeligt glade for undervisningsforløbet. En 
super flot tilbagemelding, som vi alle kan væ-
re stolte af.

Vi har nu modtaget en godkendt byggetilla-
delse retur fra kommunen, og kan derfor nu 
gå i gang med at bygge fire skure, med fire 
skurrum i hvert på Gammel Plads. Dvs i alt 16 
skure på sammenlagt 60 m2. Arbejdet bliver 
igangsat i løbet af foråret.

En anden større begivenhed er, at vi nu har 
fået bestilt den ny RIB båd, som skal bruges 
fast mandag og torsdag, hvor der vil blive 
undervist direkte fra RIB’en i forbindelse med 
Kap1 træningen.

Derudover vil RIB’en blive anvendt efter be-
hov, til stævner, Liga træning, Kap 3, osv. Det 
bliver rigtig spændende, at følge udviklingen 
af det nye kapsejlads format, og se hvordan 
RIB’en kan bidrage med nye træningsformer 
og eventuelt løbende udskiftning af gaster på 
vandet hen over en træningsaften.

Rigtig godt forår til jer alle!
H Jon Bundesen

Formand
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Den nye sejlsæson skydes i gang 
søndag den 29. april

Standerhejsning
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Aktivitetsudvalget byder velkommen til 
        standerhejsning til morgenfriske sejlere 
kl. 8.50. 
Traditionen tro starter dagen med bragende 
kanonslag præcis på slaget 9.00, hvorefter 
flag og stag sættes ved Standermasten.    
Herefter er der fælles morgenmadsbuffet i 
Restaurant Strandberg med brød, yoghurt, 
marmelade, pålæg og ost, kaffe, te og juice.  

Efter morgenmaden fordeler vi skippere og 
gaster i private både og klubbåde, så alle 
kommer ud at sejle, også selv om man ikke 
har sin egen båd.

Igen i år hilser vi på formanden ved Nordmo-
len, inden vi i fælles flok sejler til Trekroner 

Fortet, hvor vi indtager egen medbragt fro-
kost og drikkevarer. Bemærk, at fortets cafe 
endnu ikke forventes at være åben for sæso-
nen den 29. april, så der vil sandsynligvis ikke 
være mulighed for at købe mad og drikke på 
fortet.  
Kl. ca.13.30 har vi arrangeret en guidet tur 
om søfortets historie, hvor vi både kommer 
rundt på øen og ser kasematbygningen.

Aktivitetsudvalget sørger for kage til kaffen.

Prisen for arrangementet er 100 kr. pr. 
person. Tilmelding senest den 21. april via 
hjemmesiden.  

Plan for dagen:
Kl.  8.50  Velkomstdram ved Standermasten
Kl.  8.55  Formandens tale 
Kl.  9.00  Kanon, flag og stag 
Kl.  9.15   Fælles morgenmadsbuffet i 
 Strandberg 
Kl. 10.00  Skippermøde og fordeling af 
 både og mandskab 
Kl. 11.00  Forventet afgang fra 
 Svanemøllehavnen
Kl. 13.30  Guidet rundvisning på 
 Trekroner Fortet 
Kl. 14.30 - ?
 Kage og hygge, inden vi sejler retur  
 til Svanemøllehavnen 
Velkommen til den 128. sejlsæson i K.A.S.

Mange sejlerhilsener
H Aktivitetsudvalget

Susanne Loumand

H
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Informationsaften

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 til-
buddene. Du får praktiske oplysninger om undervisningen og gode råd om påklædning til søs.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

for sejlerskolens nye elever
Onsdag den 18. april 

i Restaurant StrandbergH
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Skipper
Fra ny fører til

Aktivitetsudvalget og skoleudvalget invi-
        terer til en uformel klubaften  Jomsborg 
tirsdag den 24. april kl. 19-21 hvor nye og 
kommende førere kan møde mere garvede fø-
rere og høre om deres erfaringer fra de første 
år med et førerbevis i hånden.  
Som kommende fører synes der at være et 
stykke vej fra de trygge rammer på en skole-
båd, hvor der altid er en lærer ombord, til 
selv at skulle stå med ansvaret. Omvendt er 
motivationen stor for at komme i gang, når 
førerbeviset er inden for rækkevidde, og det 
lokker med talrige sejladser i sommerhalvåret, 
hvor man ikke først skal finde en fører, der har 
tid og lyst til at tage på vandet. 

På denne klubaften vil vi prøve at få vendt 

Klubaften for nye og 
kommende førere
nogle af de ting, lidt mere garvede førere op-
levede, da de tog skiftet, til inspiration for 
nye og kommende førere. Hvordan kommer 
man bedst fra start? Og hvad kan kommende 
førere forberede sig på, mens de stadig er 
under lærerens vinger på skolebåden?

Der vil blive serveret kaffe og kage, og arran-
gementet er gratis.

Tilmelding på www.kas.dk, hvor du også kan 
læse mere om arrangementet og hvilke skip-
pere, der deler ud af deres erfaringer.

Vi glæder os til at udveksle erfaringer og blive 
klogere på do’s and don’ts.

H Mange sejlerhilsener
Aktivitetsudvalget og skoleudvalget

Liv Skovholm

Foto: Sune Lodal
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Sommertur2018
Turen går i år til Østersøen, hvor vi besø-
      ger Bornholm og Rügen. Vi afgår fra Kø-
benhavn lørdag den 30. juni 2018 kl. 12:00 
og vender hjem lørdag den 28. juli 2018.

Ruten er i grove træk planlagt således:
Uge 27: København-Rønne. Langs den sven-
ske sydkyst til Bornholm.
Uge 28: Rønne-Rønne. Rundt om Bornholm 
og Christiansø
Uge 29: Rønne-Stralsund/Gedser. Området 
omkring Rügen. 
Uge 30: Stralsund/Gedser-København. Fal-
ster, Møn og  Sjællands sydlige østkyst. 

Turen arrangeres sammen med sejlklubben 
Sundet. Derudover vil vi forsøge at få med-
lemmer fra vores naboklubber med.

Vi sejler primært i gaffelriggerne, men spæk-
huggerne er også i spil. Private både er også 
meget velkomne.

Logistisk er det en større opgave at få både-
ne bemandet med tilstrækkelig besætning, 
især i den sidste uge, og de seneste 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. 
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Prisen for turen er 1000 kr. hvoraf de 650 
kr. indgår i bådens budget til proviant og 
havnepenge.

Der afholdes planlægningsmøde tirsdag den 
12. juni 2018 kl. 17:00 hvor vi aftaler hvem 
der medbringer hvad på forskellige både, 
hvordan vi kommer frem og tilbage fra skifte-
stederne osv, osv.  

Du kan læse mere om turen og tilmelde dig 
på hjemmesiden.

Sidste rettidige tilmelding er mandag den 4. 
juni 2018.

H Med sejlerhilsner
Jesper, Mathias og Allan

Sommertursgruppen
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Vi hylder vores nye førere og byder vel-
        kommen til jer, som er nye eller gamle 
på sejlerskolen! Anledningerne er mange! Vi 
glæder os til at se jer til middag og fest. I år 
starter vi med velkomstdrink i Jomsborg, på 
klubhusets 1. sal. 

Kl. 19 starter middagen i Cafe Sundet, som 
ligger på Sejlklubben Sundets 1. sal (på ”Sva-
neknoppen”). Cafe Sundet har lovet os en 
lækker 3-retters middag. Drikkevarer (inkl.
kaffe og cocktails) kan købes i baren.

Efter middagen indtager ”Bravo Mister Baske” 
scenen.

Forårsfesten
Vi ses til

Lørdag den 21. april klokken 18
Er du nødt til at melde afbud eller håber du 
på en afbudsplads, så kontakt os på:
foraarsfest@kas.dk
Vi glæder os til at se dig til et brag af en fest!

H På skoleudvalgets vegne
Johnny, Morten & Taja

Vi glæder os til at se jer til middag og fest. 

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

8
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Vi gentager succesen fra sidste år og hol-
       der årets første K.A.S.-grillaften fredag 
den 18. 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. Med-
bring desuden eget service.

Grillaften!
Kom og vær med til en hyggelig

Grillaftenerne sidste år var rigtigt hyggelige 
med snak på kryds og tværs og god stemning.
Så kom og hyg med og del dine oplevelser fra 
starten på sæsonen, sejlerlivet, tiden i klub-
ben eller andet spændende.

Vi glæder os til at se dig!

Praktisk:
Tid: Fredag den 18. 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

Prøv at kapsejle
I forbindelse med Grillaftnerne vil vi gerne invitere inte-
resserede til at komme ned og prøve at sejle kapsejlads. 
Vi kapsejler fra 17 til 18.30, og bagefter slutter vi os til 
grillaftenen. Der vil være folk som kender bådene, og der 
vil være mulighed for at sejle i J70 og i Spækhugger. Når 
vi ved hvor mange tilmeldinger der er kommet, melder 
vi ud hvordan kapsejladsbanen vil være. Vil du være med 
kan du tilmelde dig på kas.dk der er 12 pladser i Spæk-
hugger og 10 pladser i J70. Så du skal skynde dig, hvis 
du og dine venner har lyst til at komme ud og dyste for 
sjov og se hvad Kapskolen kan tilbyde.
ALLE KAN VÆRE MED



Skoleweekendture
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Med sejlsæsonen kommer også skole-           
           weekendturene, som for mange er en 
af sejlskolens højdepunkter. Alle opfordres til 
at deltage, nye såvel som erfarne.

Skoleweekendture arrangeres af sejlerskolen, 
for at skolens elever kan komme ud på længe-
re ture i klubbens skolebåde, opleve fremme-
de havne og farvande, samt få mulighed for 
natsejladser. Sejlerskolens elever skal have 
mindst 2 natsejladser for at få klubbens fører-
bevis.

Skoleweekendturene er en enestående mulig-
hed for sejlerskolens elever til at komme ud 
at sejle med andre end dem, de sejler med 
til daglig, ligesom nybagte førere kan gribe 
chancen for at få afprøvet deres evner som 
skippere i praksis. Turenes indhold er forskel-
ligt, så her er lidt information om de fire 
weekendture.

Praktisk
Skoleweekendturene starter fredag aften, 
hvor man møder op på et tidspunkt aftalt 
med bådens skipper. Når båden er blevet pak-
ket med proviant, udstyr og bagage, sejles 
natsejlads til en fremmed havn. Lørdag aften 
er der ofte arrangeret fest, underholdning og 
spisning. Søndag sejler man hjem og er typisk 
i havn sidst på eftermiddagen.
Prisen for at deltage på en skoleweekendtur 
er 100 kr. pr. person i bådleje. Hertil kommer 
havnepenge og proviant, som hver enkelt be-
sætning koordinerer internt, samt eventuelt 
et beløb for arrangementet lørdag aften.

K.A.S.–træf
Årets første skoleweekendtur ligger i week-
enden 1. – 3. juni. Her deltager både private 
både og skolebåde. Ativitetsudvalget arran-
gerer, og der er fest lørdag aften. Læs mere 

2018
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om K.A.S.-træffet her i BARKASSEN eller på 
hjemmesiden.

K.A.S. skoleweekendtur
Næste skoleweekendtur ligger den 15.-17. 
juni. Denne tur er den eneste, som ikke har 
en fast destination på forhånd. Typisk er det 
vinden og deltagerne, der afgør, hvor vi sejler 
hen. Der kan f.eks. være flere stop eller en 
kapsejlads. Mulighederne er mange.

Svanemøllekredsens 
fællesskoleweekendtur 17. - 19. august 
kommer næste tur, der som navnet antyder 
arrangeres i fællesskab med de andre sejler-
skoler i Svanemøllekredsen. Natsejladsen på 
denne tur er med indbygget praktisk naviga-
tionsøvelse – destinationen kendes først når 
opgaven er løst. Lørdag aften er der arran-
geret middag og fest sammen med de andre 
sejlerskoler.

Høsttræf
Den sidste skoleweekendtur i 2018 er Høst-
træffet 24.–26. august. Her sejler vi i sel-
skab med masser af private K.A.S.-både, og 
turen indeholder både kapsejlads (om Puk’s 
mindepokal) med start lørdag morgen og 
som regel fælles grill (medbring selv maden) 
lørdag aften.

Tilmelding og afbud
Listerne slås op til forårsfesten, lørdag den 
21. april. Alle med klubbens førerbevis kan 
melde sig som skipper til én eller flere af de 
fire ture. Alle, nye såvel som erfarne, kan til-
melde sig som gast til weekendturene.

Efter forårsfesten, vil tilmelding som gast eller 
skipper kunne ske, så længe der er ledige 
pladser, på opslagene i protokolrummet i sejl-
klubben. Der vil ligeledes blive hængt venteli-
ster op, som man kan skrive sig på.

Hvis du har tilmeldt dig en weekendtur eller 
skrevet dig på ventelisten og ikke har mulig-
hed for at deltage, er det meget vigtigt at du 
hurtigst muligt bliver slettet fra listen. Hvis 

2018
du ikke gør det kan det være at du forhindrer 
en anden får muligheden for at komme på 
weekendtur. 

Af hensyn til planlægningen og indkøb er til-
meldingen bindende fra 8 dage før turens 
start, det vil sige torsdag i ugen inden week-
endturen.

Hvis du efter denne dag, skulle blive syg, skal 
du betale din andel af turen, selv om du ikke 
deltager. Ved afbud i ugen op til turen skal 
skipper altid kontaktes, da et afbud kan be-
tyde ændringer for hele båden.

Mød op til disse skoleweekendture og vær 
med til at gøre dem til en eventyrlig oplevelse.

Med ønske om god vind, sjov, hygge og spæn-
dende skoleweekendture.

H Skoleudvalget
Marie-Louise Krawack & 

Johnny Aa. Jørgensen

H
Efterlysning
Vi har i et stykke tid forsøgt at komme 
i kontakt med Peter Andersen som har 
LA-Krydseren Sø-hest stående på båd-
pladsen.
Han rejste i 2009 til San Fransisco USA 
og den seneste adresse vi har på ham er 
fra Baltimore.
Indtil foråret 2017 har vi haft kontakt med 
ham via email p_united@hotmail.com som 
ikke virker mere.
Hvis der er nogen der har kontakt med 
Peter må I meget gerne give besked eller 
bede ham sende en mail til kas@kas.dk 
med opdaterede adresseoplysninger.
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2018-sæsonen står for døren, og vi er derfor 
ved at få lagt de sidste pennestrøg på planer-
ne for årets første træf. Havnene er valgt, bor-
det reserveret, og nu krydser vi bare fingre 
for godt vejr og masser af glade K.A.S.’ere. Vi 
glæder os til at se jer alle sammen. 

K.A.S.-træffet går i år til Borstahusen Havn i 
Sverige, hvor vi spiser på restaurant Pumphu-
set lørdag aften den 2. juni kl. 18. Traditionen 
tro starter festlighederne dog allerede fredag, 
hvor vi mødes til rødvinstræf i Vedbæk Havn 
kl. 21.   
Herunder det forventede program og lokatio-
ner, men følg med på www.kas.dk for opdate-
ringer:

Fredag d. 1. juni kl. 21.00 – Vedbæk Havn
Fredag mødes vi kl. 21.00 til rødvinstræf 
og gensynssnak på Vedbæk Havn. Vi mødes 
ved bænkene, der kan ses på google.maps, 
og som menes stadig at stå samme sted 
(55°50’57.0”N 12°34’16.4”E).

Hvis du deltager i rødvinstræf, men ikke er til-
meldt middagen lørdag, kan du sende en mail 
til aktivitet@kas.dk, så du kan blive opdateret 
med informationer omkring arrangementet, 
hvis der skulle ske ændringer. 

Lørdag d. 2. juni kl. 9.00 – Vedbæk Havn
For de både, der var til rødvinstræf i Vedbæk 
Havn, eller for både, der er anløbet i løbet af 
natten, er der skippermøde samme sted (se 
evt. ovenfor) kl. 9. 

Herefter drager bådene efter egen rute og 
tempo mod Borstahusen Havn (55°53’44.7”N 
12°48’15.1”E), hvor vi mødes kl. 17.30 til en 
velkomstdrink.

K.A.S.-TræfWeekenden den 1.-3. juni
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Lørdag d. 2. juni kl. 17.30 - 
Borstahusen Havn
Lørdag går turen til Borstahusen Havn 
(55°53’44.7”N , 12°48’15.1”E), hvor der om 
aftenen er middag og fest. 

Vi mødes først til en velkomstdrink på havnen 
kl. 17.30 på det grønne areal nord for den 
nordlige mole (55°53’44.6”N 12°48’12.0”E).
Herefter går vi ind på Restaurant Pumphuset 
kl. 18, hvor der er bestilt bord og middag. 

Middagen koster 225 dkr, og der er mulighed 
for valg mellem kød, fisk eller plantebaseret/
vegansk, hvilket skal oplyses ved tilmelding. 
Middagen vil inkludere hovedret, dessert og 
kaffe/te. 

Drikkevarer tilkøbes for egen regning til ca. 
45 dkr for en stor fadøl eller ca. 240 dkr for 
en flaske af husets rødvin. Pumphuset findes 
på 55°53’44.7”N 12°48’15.1”E eller www.
pumphuset.nu.

Søndag d. 3. juni kl. 9.00 - 
Borstahusen Havn
Søndag morgen er der skippermøde kl. 9.00 
på græsset, hvor der også var velkomstdrink 
lørdag aften.

Herefter sejler såvel skolebåde som private 
både hjem i eget tempo. 

Tilmelding for sejlere i privatbåde:
Tilmeldingen foregår elektronisk via login på 
www.kas.dk. Skipperen kan tilmelde hele sin 
båd, og skal da skrive navn, mail og menuøn-
ske (kød/fisk/plantebaseret) for sine gaster, 
og skipperen vil modtage regningen for mid-
dagen for ALLE sine gaster elektronisk. 
Gasterne kan også tilmelde sig individuelt 
via www.kas.dk, og vil så modtage hver sin 
regning elektronisk. 

Tilmelding for sejlere i skolebåde:
Tilmeldingen foregår på opsatte papirlister i 
protokolrummet i klubhuset. Listerne vil være 
tilgængelige til forårsfesten den 21. april 
2018, hvorefter de sættes op i klubhuset. Ved 
tilmeldingens deadline tilmelder skoleudval-
get sejlere på skolebådene, og man vil få til-
sendt sin regning elektronisk. Det er vigtigt 
at notere, om man ønsker kød, fisk eller plan-
tebaseret/vegansk mad til middagen lørdag 
aften, når man melder sig til. 

H Med sejlerhilsner
Aktivitetsudvalget
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ryding-maritime.dk - Vordingborggade 93, 2100 København Ø - 7023 7355
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ryding-maritime.dk - Vordingborggade 93, 2100 København Ø - 7023 7355
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Vores bådpladser, værksted og masteskur 
       trænger til en kærlig omgang.

Bådpladsudvalget har derfor besluttet at vi 
hjælpes ad med at friske pladsen op. 

Så meld dig som frivillig, og kom og giv en 
hånd med i et par timer og hyg dig med dine 
sejlerkollegaer.

Du behøver ikke være stærk eller kunne noget 
særligt, bare lysten er der. 

Bådpladserne
Fælles arbejdsdag på

lørdag den 26. maj klokken 9.30
Der er både mindre og lette og større og tun-
ge arbejdsopgaver vi skal have klaret, så alle 
er velkomne.

Skriv jer på listen i klubhuset, eller mail/ring.
Der vil være kaffe, morgenbrød kl 09.30, 
solskin og god forplejning til frokost.                                                                                                                                   
Mødested Jomsborg i klubhuset på 1. sal.

Vel mødt!

H Per Svendsen 
bådpladsudvalget

Mail: baadplads@kas.dk   tlf: 3110 9335                           
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Per Svendsen, fmd. bådpladsudvalget,
      bød velkommen og foreslog Karsten Møl-
ler-Hansen som referent. Dette blev vedtaget, 
og man fortsatte til dagsordenens

Pkt. 2 – Søsætning forår 2018
Per opfordrer til, at vi møder i god tid og 
hjælper hinanden. Der er en del nye både, 
hvor ejerne kan bruge en hånd og et godt 
råd. 

Søsætningslisterne er udarbejdet sammen 
med Marc fra havnen, og det er vigtigt, at de 
første 5 dage (Gl. Plads) kører i rækkefølge. 
Per udtrykte generel tilfredshed med opryd-
ningen på pladserne. Efter oprydning i maste-
skuret er der nu pæn plads til vores master. 
Længedeangivelserne på rummene er (stort 
set) overholdt. En afdeling af rummet nær-
mest Frem, er nu reserveret til bomme. Der 
er indkøbt et nyt mastestativ, som vil blive 
opstillet foran Oasen – levering til september. 
Adspurgt, meldte forsamlingen tilfredshed 
med det ny mastebrik-system.  

Og det tilbagevendende hjertesuk: klargø-
ringsbassinet er ikke parkeringsområde. Se 
reglementet! I foråret accepteres det ikke, at 
der ligger tidligere søsatte både ved følgende 
søsætningsdag. 

Kulpladsen har nu sit eget, lille hold til at vare-
tage området: Peder Tolsted, Frem (Vela), 
Henrik Werner Hansen, K.A.S. (Ranfi) og 
Karsten Møller-Hansen, K.A.S. (Marianne). 
Også på Kulpladsen hjælper vi hinanden, bl.a. 
med stativerne.

Pkt. 3 – Nyt fra bådpladserne
Bådpladsudvalget består af Flemming Holm, 
Knud Dahl, Erik Captyn, Erik Skovgaard Jen-
sen, Ole Sølve Jacobsen, Jonas Toft Jacobsen 
og Karsten Møller-Hansen. Hvis I har noget 
på sinde, så gå til dem. 
Vi efterlyser et yderligere udvalgsmedlem, 
til specielt at tage sig af værkstedet - måske 
suppleret med en sejler til sejler ’genbrugs-
biks’? 

Der er indkøbt 2 stk. bukke (soldater), pri-
mært til brug ved maling under egne støtter. 
De er malet skriggule – se billedet i BARKAS-
SEN 2/2018. Der vil blive indkøbt yderligere 
2 stk., således vi har en stor og en lille på 
Gammel Plads og det samme på Kulpladsen. 
Når de ikke er i brug låses de fast med kæde/
lås ved hjælp af C-nøgle. 

26. maj har vi arbejdsdag på pladserne – kom 
og vær med! Det er faktisk mere hyggeligt 
end det lyder! Gerne tilmelding til Per på 
3110 9335 / baadplads@kas.dk. 

Beddingsvognen er repareret og forstærket. 
Wiren til spillet er udskiftet og det hele er 
godkendt. Både, som ikke kan stå i balance 
på beddingsvognen, vil fortsat ikke kunne be-
nytte vognen. ’Kulspul’ for sådanne både, vil 
kunne arrangeres ved hjælp af havnens kran. 
Både med landplads, som er for tunge for 
kranen, vil kunne tages op hos Jacob Jensen 
til højtryksspuling – omkostningen herved 
dækkes af klubben. 

Bådejermødet
Referat af

onsdag den 7. marts



Niels Laursen, fmd. A/S Svanemøllehavnen, 
orienterede om planer sammen med Frem og 
By og Havn for en bedre, permanent løsning. 
Det er endnu for tidligt at løfte sløret yderli-
gere for disse planer. 

3 sæt skure har i -17 fået fornyet tagene og i 
-18 vil resten af tagene blive udbedrede. Dø-
rene på de røde skure vil blive forsynet med 
rillet plade samt vandnæse. Efterfølgende skal 
de males – maling udleveres af Per/bådplads-
udvalget. Københavns Kommune har nu givet 
den længe ventede tilladelse til opførsel af 
yderligere 16 skure. 

Elinstallationer på pladserne er ved at blive 
efterset og udbedret, og der vil blive opsat et 
antal nye udendørslamper. 

Der vil blive efterfyldt med grus på pladserne. 
Næste bådejermøde bliver 6. marts 2019.
Spørgsmål: en bådejer savnede bedre instruk-
tioner på affalds-/genbrugscontainere. Per og 
havnefogeden vil se nærmere på problemet.
Spørgsmål: kan husskaden under halvtaget på 
Gammel Plads fjernes? Svar: Ja, der holdes øje 
hen over sommeren.

Pkt. 4 – Nyt fra havnen
Havnefoged John Vestergaard meddelte, at 
trafikken går godt nu efter åbningen af Nord-
havnsvejen med ca. 20.000 biler i døgnet på 
hverdage. Intet nyt om tunnelen. 
Til- og frakørselsforholdene til Svaneknop-
pen er blevet kraftigt forringede – bl.a. skal 
vores kranvogn helt over i modsatte kørebane 
for at svinge ind på Svaneknoppen. Kommu-
nen viser forståelse for problemet. Havnens 
personale er klar til søsætninger fra både 
Gammel Plads (første gang 26/3) og Kul-
pladsen (21/4). Havnefogeden orienterede 
endvidere om, hvilke mængder brandbare væ-
sker (gas, maling, benzin, diesel m.v.), der må 
opbevares i skurene – vel at mærke ikke pr. 
skur, men i alt for sammenhængende skure. 
Maksimal mængde er 25 ’enheder’, hvor fx 1 

liter benzin = én enhed. Vores kasserer, Niels 
Erik Andersen, nævnte i denne forbindelse, at 
dette forhold kan blive relevant i forbindelse 
med evt. ny K.A.S. forsikring.
Spørgsmål: er der planer om uddybning i 
havnen? Svar: nej!

Pkt. 5 – Idéer og ønsker for bådpladserne
Bemærkning: trailere generer på p-pladserne. 
Reglerne blev gennemgået.
Bemærkning: det grønne ’græstæppe’ foran 
Oasen er en god idé, men det holder på en 
stor mængde vand. Svar: det mindst vandsu-
gende blev valgt!

Pkt. 6 – Eventuelt
En bådejer udtrykte stor ros til Per’s og ud-
valgets arbejde – hvilket udløste stor applaus 
fra forsamlingen.

H Referant
Karsten Møller-Hansen
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Genbrugsplads
Hvis I ikke lige ved det - der ligger en 
meget velfungerende genbrugsplads bag 
Svanemøllen Station. 
Adressen er
Sibeliusgade 80
2100 København Ø

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 10.00 - 18.00
Søn- og helligdage kl. 10.00 - 17.00
1. maj og 5. juni lukket

H
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Klubbens 127 års fødselsdag blev marke-
        ret med maner i en propfyldt og velpyn-
tet Restaurant Strandberg. Over 100 forvent-
ningsfulde og glade medlemmer og ledsagere 
var mødt op kl. 17.30 for at fejre dagen, og 
det blev den så, med både en varieret og 
spændende tapasbuffet samt efterfølgende 
fødselsdagskage og frugt. 

Klokken 19.30 trådte forfatterne, foredrags-
holderne og langturssejlerne Thomas og Mar-
gareta Veber på ‘scenen’, og førte os drøm-
mende langt væk fra den tykke, danske tåge 
og det stivfrosne havnevand - til et smut gen-
nem de Sydeuropæiske kanaler, for to gange 
at krydse Atlanterhavet, først i syd fra Kap 
Verde mod Caribien og derefter i nord over 
Azorerne. Alt i alt levede Vebers ombord på 
deres 30 fods sejlbåd, Anna Lisa, med deres 
to børn Mathilda på 13 år og Troels på 10 år 
i 15 måneder. 

Familien vendte hjem fra det lange og meget 
begivenhedsrige togt i juli 2017, og har siden 
levet af at holde foredrag og skrive bøger i 
både Danmark og Sverige, hvor de bor.

Efter de første tre kvarter af foredraget var 
der en pause med mulighed for at købe nogle 
af Veber familiens udgivelser, heraf bøgerne 
‘Hold kæft og rejs’ om langfart på lavbudget 
og ‘Mod en ny horisont’, hvor overskuddet fra 
bogen går ubeskåret til ofrene for de altøde-
læggende orkaner, der raserede det meste af 
Nordcaribien i sommeren 2017. Begge bøger, 
samt et par andre værker, solgte helt godt i 
pausen. 

Andet sæt af foredraget trak lidt ud, da man-
ge af de fremmødte havde spørgsmål til fore-
dragsholderne om bl.a. sejlføring over Atlan-
ten, teknik og reparationer undervejs, provi-
antering, toiletforhold og meget andet. Som 
supplement til tale over dias og video, havde 
Thomas og Margareta en herlig, hjertelig og 

Fødselsdag & foredrag
Festlig
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humoristisk dialog mellem sig, der ikke kunne 
undgå at smitte de fremmødte. 

Hele aftenen med alle de glade og fremmødte 
medlemmer, samt de veloplagte foredrags-
holdere, medvirkede ikke kun til fremtidig 
inspiration for andre langturssejlere, men 
også til, at alle kunne gå hjem med en dejlig 
og hjertevarm oplevelse og klubfødselsdag 
rigere. Må K.A.S. længe leve. Hip Hip Hurra.

H Aktivitetsudvalget
Annette Havlit

Fødselsdag & foredragden 13.marts
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Fotos: Sune Lodal
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Velkommentil
Camilla From
Henrik From
Katrine Tue Kahr Hansen

Oliver Plenge
Sebastian Strøm Rönnquist
Sia Bergmann

Tue Anders Johansson

H Redaktionen 
ønsker god vind!

H

K A P S E J L A D S U D V A L G E T

Ellers kan du stadig nå at tilmelde dig Kap- 

       skolen. Vi har ledige pladser om manda-
gen både i J70 og Spækhugger. Du kan læse 
mere om det under Kapsejlads på hjemme-
siden. Du kan også møde op den 17. april til 
vores informationsaften og høre hvad der 
kommer til at ske i sæson 2018. 

Når du sejler kapsejlads får du adgang til 
træning med dygtige isntruktører en gang om 
ugen, sociale arrangementer i løbet af året og 
mulighed for at deltage ved stævner i klub-

Sommer?
Ved du hvad du skal sejle til

bens både. 

Har du en Spækhugger? Så kan du glæde dig 
til den 6. maj hvor vi afholder et trimarrange-
ment for at skyde sæsonen i gang.  

H Ohøj fra Kapsejladsudvalget
Charlotte Andersen
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

7

Københavns Rådhus
I denne sure februar har vi afholdt det år-
     lige torskegilde. 35 søulke med damer 
deltog. De nye kokkehold gjorde det fint og 
stemningen var i top.

Vi byder velkommen til følgende nye Søulke:
Hanne Larsen – Kenn Theil – Karsten Møller- 
Hansen - Erik Osvang Jensen.

Vi har arrangeret rundvisning på Københavns 
Rådhus med Rådhuspandekager og vin.
Dato: 18.04.18. kl.10.00 til 12.00. Pris kr 140,-
Tilmelding til Hans Henning Eriksen senest  
04.04.18. 

Det er tid til at efterse sejltøjet og evt. red-
ningsvest. Vi starter sejlsæsonen  02.05.18. 
kl.10.00.

  
Ole Risgaard
30420567

Torben Molbech
30125522

Hans Henning Eriksen
39644442



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 4, 2018 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
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
oktober-april
Telefon og personligt kl. 16-18
Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .................................... 2000 3491339585
Wifi i klubhuset ............................... 1mbpSndsb

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider kl. 07.30-13.30
Mandag 16-18
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

Åbner 1. april
Åbningstider: 
Mandag -fredag kl. 16-20
Weekend 12-18

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 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: 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 .

Foto: Per Svendsen
Nu vil vi meget gerne snart se det rigtige 
vand!

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
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April
8. Skriftlig navigationsprøve
14. Mundtlig navigationsprøve
15. Kapsejladsskolens Splejsekursus
16. Bestyrelsesmøde
17. Introaften til Kapsejladsskolen
18. Informationsaften 
18. Søulkearrangement
 Besøg på Københavns Rådhus
21. Forårsfest
21. Søsætning på Kulpladsen
24. Klubaften
 Fra fører til skipper
29. Standerhejsning
30. Start på sommerskolen

Maj
18. Grillaften
22. Bestyrelsesmøde
26. Arbejdsdag på bådpladserne

Juni
1.-3. K.A.S.-Træf
15.-17. Skoleweekendtur
21. Bestyrelsesmøde
30. Sommertur start

Juli
29. Sommertur slut

August
15.-17.  Svanemøllekredsens 
 fællesweekendtur
24.-26. Høsttræf

Formand Jon Bundesen  81 61 44 40
Næstformand Anne Nimb 40 31 35 38
Kasserer Niels Erik Andersen 35 43 44 18
Margit Arentoft  22 12 11 35
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  
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen  21 93 13 13 
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
Liv Skovholm          51 64 08 55

B E S T Y R E L S E

K . A . S .
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Udfordringer for


