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Formandensblog
Kære medlemmer!
Efteråret er godt i gang og i sommerskolen 
stilles der nu skarpt på at finpudse de sidste 
detaljer før førerprøven bliver afholdt d. 3 
oktober. Det har været en temmelig afkortet 
sæson set med skole brillerne på. Vi har mis-
tet megen undervisning i foråret pga Corona 
aflysninger, så det er rigtig meget pensum 
som lærerne har skulle hente ind, da man en-
delig måtte komme på vandet igen.

Vejret har været mildere end normalt. På sko-
lesejladserne om mandagen har jeg endnu 
ikke selv oplevet, at have haft brug for at rebe 
båden andet end som demonstration. Men 
forhåbentlig kommer der en del mere vind i 
den kommende efterårsmåned så vi kan få det 
prøvet i praksis.

By & Havn har igangsat arbejdet med deres 
helhedsplan for Svanemøllehavnen. De vil un-
dersøge om man kan foretage nogle forbed-
ringer ved havnen, både under bygge perio-
den samt når alting skal genetableres efter de 
5 års arbejde med Nordhavnstunnelen. De 
går ganske grundigt til værks, således bliver 
der først gennemført en havne gennemgang, 
derefter interviews med samtlige klubber ved-
rørende deres ønsker, så et antal workshops 
og inspirationsture til andre havne og til sidst 
et samlet forslag til forbedringer. Alle ideer 
kan komme på bordet, store som små. Stig 
Bang og jeg deltog i ”interviewet med K.A.S.” 
og fik præsenteret vores oprindelige ønske 
om en forbedret havnefront. Vi fik begrundet 
hvorfor Kulpladsen må og skal erstattes når 



vi mister den og vi snakkede om muligheden 
for at få mere erhverv i form af butikker og 
restauranter i havnen, så den kan blive en 
mere attraktiv destination for den almindelige 
borger. Vi foreslog også en havnepromenade 
- ikke nogen nem opgave givet, at roklubber-
ne ikke kan have folk gående tværs over 
deres pladser, men måske kan de rutinerede 
arkitekter finde en god løsning. Det bliver 
spændende, at se hvordan det ender – vi er 
fulde af forhåbning og har tillid til processen.

Som om Sejlklubben Sundet ikke var hårdt 
nok ramt af Nordhavnstunnel projektet, så 
har et andet projekt nu også meldt sin an-
komst: Skybrudstunnel projektet der ellers 
allerede én gang var blevet skudt til hjørne 
er nu på spil igen. Projektet går ud på, at an-
lægge en stor pumpestation på Svaneknop-
pen, som kan pumpe kloakvand ud i Svane-
møllebugten i tilfælde af skybrud i København 
og omegn. 

Skybrudstunnelen er en nødvendighed, for 
at undgå kloakvand i gader og kældre når de 
store skybrud opstår. Men placeringen af 
pumpestationen synes vi bør være i Nord-
havn, med udløb ud i det strømmende Øre-

sund snarere end at have udløb i den lavvan-
dede og strømfattige Svanemøllebugt. 
For Sejlklubben Sundet betyder en lokation 
på Svaneknoppen, at en stor del af deres 
areal vil blive inddraget som arbejdsområde, 
hvilket vil gøre det umuligt at drive sejlklub 
dér. Der arbejdes derfor lige nu på, at afvær-
ge dette projekt hvis muligt.

Generalforsamlingen d. 9. september blev 
desværre aflyst i sidste øjeblik. Det var endnu 
engang Corona epidemien som satte en stop-
per for begivenheden. Antallet af smittede i 
København og omegn steg pludselig kraftigt 
hvorefter forsamlings forbuddet blev sænket 
til 50 personer. Vi så ingen anden mulighed 
end at aflyse generalforsamlingen og afvente 
en bedring. Hvis det går som det gik i Århus 
så tager det ca 2-3 uger at få bugt med det 
nye udbrud – vi krydser fingrer og lover, at 
kalde ind til GF så snart vi kan afholde det 
forsvarligt.

Indtil da håber jeg på, at i får nogle sidste 
gode sejladser ud af sæsonen, som nu så 
småt er ved at gå på hæld.

H Mange sejlerhilsner
Jon Bundesen
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Til næste sæson skal du tilmelde dig som-  
       merskolen allerede senest 10. januar!

Skoleudvalget har besluttet at tilmeldingen til 
sommerskolen 2021 åbner allerede i novem-
ber og med tilmeldingsfrist 10. januar.

Hvis du vil være sikker på at få plads på B-
hold i næste sæson, er det særligt vigtigt at 
overholde tilmeldingsfristen, da antallet af 
tilmeldinger ved tilmeldingsfristen bestemmer, 
hvor mange B-hold, der bliver oprettet.

Ændret tilmeldingsfrist for

Sommerskolen
Læs mere om sommerskolens hold og tilmel-
dingen i næste nummer af BARKASSEN.

H Skoleudvalget
v/ Signe Foverskov
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Indroduktions-
til sejlerskolen

I K.A.S. er vi meget stolte af vores skolebåde
    og klubliv. Har du planer om at lære at sej-
le i den kommende sejlsæson og vil du gerne 
stifte bekendtskab med klubben som helhed, 
sejlsporten og skolebådene, allerede inden 
den nye sejlsæson for alvor starter til maj, så 
er vores Introduktionskursus et rigtig godt 
sted at starte. På kurset får du mulighed for 
at lære klubben, fremtidige sejlerkammerater, 
lærere m.m. bedre at kende. Der vil være fore-
drag fra mange medlemmer og lærere, som vil 
fortælle om sejleruddannelsen og klublivet i 
K.A.S. 

Du får bl.a. en introduktion til: 
• Navigation 
• Meteorologi 
• Klubben 
• Og meget mere…

Udover introduktionen til den teoretiske del 
af sejlerlivet, vil vi bruge tid hver aften på at 
indøve de vigtigste knob, således at I allere-
de inden sæsonstart har erhvervet de første 
kundskaber. Mens der øves på knobene, er 
der også gode muligheder for at få snakket 
om forventninger og erfaringer med hinan-
den. 

Kurset finder sted i vores hyggelige klubloka-
le, Jomsborg, og den ene af aftnerne går vi 
ned på bådpladsen og kigger til skolebådene, 
mens de står på bådpladsen i deres vinterhi. 

Den sidste aften, slutter vi af med knobkon-
kurrence, godt selskab, lækre sandwich og 
skum i ølglassene. 

Undervisningen ligger torsdag aften fra kl. 
19.00 til 21.00. Vi starter torsdag d. 28. 
januar og den sidste kursusaften er torsdag 
den 25. marts. 
Kursusgebyr: 300 kr. (inkl. sandwich den 
sidste aften). 

Tilmeld dig på www.kas.dk 
Seneste rettidige tilmelding er den 10. de-
cember 2020. 

OBS: Det kan være svært at få plads på sej-
lerskolen til sommer. Undervisningen i prak-
tisk har i år været påvirket af Corona-restrik-
tioner, og det er derfor muligt at vi er nødt 
til at tilbyde en del af de nuværende elever at 
gentage undervisningen næste sommer. I så 
fald vil vi til næste sæson have færre pladser 
end vi normalt kan tilbyde til nye elever. 
Derfor vil introduktionskurset kun blive op-
rettet, hvis der er nok ledige pladser til nye 
sejlerhold. 

Hvis du vil høre mere om kurset, kan du skrive 
til: skole@kas.dk eller til tovholderen på kur-
set:
Jacob Olesen 
Jolesen88@gmail.com

H Med glade sejlerhilsner
Jacob Olesen

kursus

H
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Grill-frokost
efter førerprøven 

lørdag den 3. oktober kl. 14-18
Kom og vær med til en hyggelig Grill-
        frokost for at hylde de nye førere og 
hygge om grillen!

Vi gentager succesen fra de sidste år med 
et K.A.S.-grillarrangement i forbindelse med 
klubbens førerprøve lørdag den 3. oktober. 

Kom og hyg med og del dine oplevelser fra 
førerprøven, sejlerlivet, tiden i klubben eller 
andet spændende.

Fra kl. 14 er grillen klar foran havnekontoret. 
Vi serverer en lækker salat og sørger for dres-
sing. Det du derudover ønsker at spise eller 
drikke, skal du selv medbringe. 
Medbring desuden eget service.

Vær opmærksom på at datoen er afhængig 
af føreprøven og kan rykkes til søndag den 
4. oktober hvis vejret ikke tillader at holde 
prøven d. 3. oktober.

H Vi glæder os til at se dig!
Aktivitetsudvalget
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Standernedhaling
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Vi markerer afslutningen på sæsonen med
       årets sidste sejlads. Der er kage og hygge 
på dagen.

Turen går til Ungdomsøen, som Middelgrunds-
fortet nu (også) hedder.

Alle er velkomne, og vi får forhåbentlig mange 
private både, gaffelriggere og spækhuggere 
med på den sidste tur ud på bølgen blå. 

Middelgrundsfortet har været under ombyg-
ning de sidste par år og genåbnede for of-
fentligheden den 24. august 2019. Øen by-
der på hele 50.000 kvm at gå på opdagelse 
i, heraf 16.000 kvm indendørs. Der er masser 
af hemmelige kroge, smutveje og gamle ned-
gravede kanonstillinger i alle størrelser.

Sejlads
lørdag den 10. oktober kl. 10.30-17

PROGRAM
Kl. 10.30 mødes vi ved klubhuset, hvor vi for-
deler skippere og gaster i private både og 
klubbåde, så alle kommer ud at sejle. Heref-
ter går turen til Ungdomsøen, hvor vi går på 
opdagelse på egen hånd. 

Kl. 14 mødes vi på molen og spiser kage. Ak-
tivitetsudvalget sørger for kage og en dram. 
Medbring selv frokost, kaffe/te. Herefter går 
turen retur til Svanemøllen.

Tilmelding til sejladsen sker kun på 
www.kas.dk

Vi glæder os til at se dig!

H Festlige hilsener
Aktivitetsudvalget

Vi markerer afslutningen på sæsonen med årets sidste sejlads. Der er kage og hygge om
       dagen, og i stedet for en festmiddag, som er aflyst, mødes vi for en lille drink udenfor kl. 
18.00 til standernedhaling, som bliver også live streamet online.

PROGRAM
kl.18.00 Drinks udenfor
kl.18.21 Standernedhaling

H Hilsner
Aktivitetsudvalget

Mini-standernedhaling
 lørdag den 10. oktober kl. 18.00-18.30
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Velkommentil
Agnete Lunddahl
Allan Garbarsch
Anders Lundetoft Clausen
Anders Wøhlk Nielsen
Andreas Gøricke
Anne Fahrendorff
Anton Ostenfeldt
Anton Aakerlund
Bodil Forchhammer
Camilla Bech
Casper Bratvold
Charlotte Seelig
Christian James Worsfold
Christian Langhorn Krüger
Christian Michelsen
Christian Posborg
Claus Fredskild Madsen 
Claus Gamba Hansen
Daniel Ørting
Dennis Gisselbæk
Elizabeth Wolff
Emil Meulengracht
Esben Sverdrup-Jensen
Eskil Nielsen
Frank Engell Lundstrøm
Frederik Due Jensen

Frederik Lind Jørgensen
Gitte Rasmussen
Henrik Rafn
Igor Sarkits
Inge Marie Rosendal
Jacob  Deleuran
Jacob Hofman-Bang
Jens Edelholt
Jens Jacob Melhus Jul
Jeppe Nielsen
Jesper Just Jensen
Jesper Løye
Joachim Skjærup Bach
Josefine Schade Jensen
Julius Aakerlund
Kasper Munk Jensen
Kenn Massesson
Kim  Kjellberg 
Kristin Melhus Jul
Lars Meirup
Lars Nielsen
Lasse Madsen
Louise Vester
Mads Hjortkjær
Mads Overbeck
Malene Sørensen

Malthe Toftgaard
Mark Navas
Martin Bønnelykke Jensen
Mathias Lund
Mathias Tage Falkenstrøm
Mia Øhlenschlæger
Miguel Dovalo
Mimi Kjærsgaard
Morten Becker
Nichlas Campos
Nicklas Brangstrup
Ole Johansen
Per Holm
Regine Mobech
René Dupont
Rene Rasmussen
Rikke Larsen
Sarah Bech Krawczyk
Sigurd Bang
Steen Gottschalck
Søren Freiesleben
Tina Edelskov
Tina Rose Olsen
Tore  Bruun
Tuva Tveit Lohne
William Holzendorff  
        

H Redaktionen 
ønsker god vind!
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Nyt fra

Havnenseptember/oktober 2020
Beddinger, klar igen
Begge beddinger ved K.A.S. & FREM er tilba-
ge efter en større reparation og udskiftning af 
stål. De er åben fra fredag den 11. september.
Man kan nu igen booke en bedding og få 
båden på land for reparation og bundmaling 
mm.
Kontakt havnekontoret og book en tid.

Parkerings forhold ved Roklubberne 
Området foran roklubberne og en del af par-

keringspladserne er sløjfet af Københavns 
Kommune for en længere periode (08/09-
02/04) og skal benyttes til skur by. 
Området skal benyttes ifbm. 132 kV ned-
gravning af kabel som skal føres videre ud i 
Svanemøllebugten og fortsætte ud til Ama-
gerværket. 
I weekenderne vil der være begrænset med 
arbejde i området.

Flytning af spildevandsledning
I forbindelse med den kommende Nordhavns-
tunnel skal der flyttes en spildevandsledning 
(røde linje, 1. billede). Til ny position (blå 
linje, 1. billede)
COWI som er rådgivende ingeniører på denne 
omstrukturering af spildevandsledningen for-
venter at gå i gang med prøveboringer i om-
rådet fra 8. september. Boringerne forventes 
at tage en uge.

Selve arbejdet med omlægning af ledningen 
forventes at tage 1,5-2 måneder, og er plan-
lagt til at starte marts 2021.

Der kan blive tale om at adgangs vejen til 
Svaneknoppen kan blive omdirigeret i områ-
det hvor den hvide container står på nuvæ-
rende tidspunkt.

Ny Havneassistent starter 1. oktober
Da Havneassistent Karl Villiam valgte at 
stoppe, har vi fundet en ”ny” havneassistent 
til jobbet. Simon Løwendahl Sørensen starter 
i havnen pr. 1. oktober, og har tidligere været 
ansat i havnen og har stor kendskab til bed-
dinger og den øvrige drift af havnen. Vi ser 
frem til han kommer og kan deltage i optag-
ningen af jeres både. 
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Kulspul tider
Før vi får set os om er det desværre igen tid 
til at tage bådene op. Både, der har vinter-
plads på Kulpladsen, kan komme op og spule 
båden inde selve optagningen, der vil være i 
weekenden 24.-25. oktober.

- Kulspul, store både: 29. september & 8. 
oktober, ved Svanesøen, alle tider er optaget, 
men vi sætter gerne folk på venteliste. 
- Kulspul, små både: 5. oktober & 19. okto-
ber, ved K.A.S. og FREM’s beddinger.

Bestilling gøres ved at ringe til Havnekonto-
ret. Det er en forudsætning at man skal op på 
Kulpladsen for at kunne komme til Kulspul.

Optagning af både
Optagningen starter vi med 25. september, 
om vil løbe kontinuerligt 2 måneder frem og 
slutte 24. november. 

Optagning på Kulpladsen vil være i weeken-
den 24.-25. oktober. 
Optagning aftales direkte med klubben og 
det er også dem som udgiver tiderne, ved 
opslag eller på deres hjemmeside. 

Vinter pladser
Dem der lå i vandet sidste år vil blive tilbudt 
plads i vandet i det omfang det er muligt.  
Såfremt man er ny og ønsker at ligge i havnen 
vinteren over skal man melde det til havne-
kontoret inden 15. oktober. Vinter pladserne 
vil blive tildelt medio/slut oktober.
Vintersæsonen starter 16. november og bå-
dene skal være flyttet til deres respektive 
vinter plads 16. november.  

Flytning af både til færgehavn Nord
Den kommende flytning til Færgehavn Nord 
vil berøre bådene på midtermolens venstre 
side og nordover til alle bådene der ligger på 

Færgehavn Nord set fra Nord



Nordmolen. Det drejer sig om ca. 600 både i 
alt der skal flyttes. Ønsker om at komme i den 
nye havn modtages IKKE endnu. 

Der findes en brochure på havnekontoret og i 
vindfanget ved havnekontoret der er udgivet 
af Vejdirektoratet, som beskriver byggepro-
jektet og tidsplanen for byggeriet. Den korte 
version:
- 2021 – Nuværende havn intakt, med større 
eller mindre forberedende omlægning af 
spildevandledning mm.
- 2022, foråret – Her vil vi være i den nye 
erstatningshavn
- 2027 – Byggeriet tilendebragt og vores 
”gamle” havn reetableret. 

H Anders Ostenfeldt
Havnefoged

Udkast - Færgehavn Nord

S V A N E M Ø L L E H A V N E N
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

7

  
Ole Risgaard
30420567

Olaf Kristensen
40529919

Henning Kjærsgaard
26792080

Sommer med Coved 19

Vagn Hoffmann
40325443

Nu er denne mærkværdige sejlsæson ved
        sin slutning, lad os håbe, ikke kun for os 
i K.A.S., men for samfundet som helhed, at 
sejlsæsonen 2021 bliver som vi er vant til, en 
sæson med vind, regn, gerne megen sol og en 
masse sejlads.

Men indtil da, har vi den 7. oktober den sid-
ste sejldag i sæsonen. Traditionen tro kom-
mer vi tidligt i havn, så vi omkring kl. 13.00 
mødes til ”en gang gule ærter med tilbehør”. 
Der kan vi jo ikke tale meget om oplevelserne 
fra dette års sejladser, men, - det er tilladt at 
genbruge dem fra sidste år. 
Det første vinterarrangement bliver den 11. 
november med et besøg på det nye Køben-
havns Bymuseum, desværre er det ikke muligt 
om onsdagene at få en af museets rundviser 
til at lede os i gennem. Men vi mener, at vi 
fastholder onsdagen som klubdag. Mon ikke 
der er nogen der kan huske en hel del af de-
res københavner historie, som de gerne vil 
berette for os andre. Et rigtigt københavner-
barn har været i bygningen før, for det var 

der, ens forældre gik hen og søgte om at 
komme i betragtning til en af kommunens 
lejligheder. 
Det næste vinterarrangement er den årlige 
julefrokost 2. december. 

H Pas nu godt på jer selv.
Vagn Hoffmann
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Skøn sommeraften efter lærerig skolesejlads.
Foto: Erik V. Christensen
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Oktober
3. Førerprøve
3. Grillfrokost i forbindelse med   
 førerprøven
4. Reservedag til førerprøve
7. Søulkearrangement
 Gule Ærter
11. Standernedhaling
19. Start på vinterkurser
24.-25. Optagning på Kulpladsen

November
11. Søulkearrangement
 Besøg på Københavns Bymuseum
25. Klubaften med den gode film
 MARTHA

December
2. Søulkearrangement
 Julefrokost

Februar 2021 
6. Klubaften med foredrag af
 Mads Mads Toft om hans sejlads   
 rundt om verden som blev forkor-
 tet pga. Covid-19

Marts
13. Klubbens 130 års fødselsdag

Formand Jon Bundesen  81 61 44 40
Næstformand
Niels Erik Andersen  35 43 44 18 
Kasserer Erik O. Jensen  20 27 78 52
Anne Nimb  40 31 35 38
Susanne Jordt  40 51 98 96
Charlotte Andersen  21 93 13 13 
Svend Bie  23 80 50 42
Morten Ingerslev  24 22 74 79   

Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen  21 93 13 13 
Klubhusudvalg
Susanne Jordt  40 51 98 96
Kasserer 
Erik O. Jensen  20 27 78 52
Skoleudvalg 
Morten Ingerslev  24 22 74 79
Bådpladsudvalg
Mangler formand
Havneudvalg 
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Lars Wilms
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  23 80 50 42
Informationsudvalg
Anne Nimb  40 31 35 38
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Aktivitetsudvalg
Delphine Piault          25 30 11 21

B E S T Y R E L S E

K . A . S .
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O K T O B E R

D E C E M B E R

F E B R U A R  2 0 2 1

M A R T S
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Det er lige det vi ser frem til -
fulde sejl og blå himmel...

Svanemøllehavnen set fra vest 
mod øst med markering!

H


