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Øllaug
K.A.S.

K.A.S.’ere, der har været med på fællesture 
med Sundet igennem de seneste år, har nok 
bemærket, at de ikke længere kun slæber 
masseproduceret dåseøl med til at stabilisere 
deres gaffelriggere. Den høje fart på som-
meren tur viser sig i høj grad at skyldes, at 
de er begyndt at producere eget øl, som de 
medbringer i tønder på bådene, som man 
gjorde det dengang de blev designet. 

Heldigvis er vi jo i en god venskabelig kon-
kurrence i havnen, så de har indvilget i, at 
komme og fortælle om, hvordan man bryg-

ger øl, hvordan det fungerer med et øllaug i 
Sejlklubben Sundet, og hvad der skal til, for 
at man kan komme i gang. 

Thorbjørn Stoltze fra Sundet kommer denne 
aften, og øser ud af såvel hemmeligheder som 
erfaringer. Målet er, at aftenen vil ruste os til 
at starte vores eget øllaug i K.A.S., der både 
kan give lidt hygge til laugets medlemmer i de 
endnu kolde forårsmåneder, lidt ekstra fryd til 
sommeren aktiviteter, samt forøget ballast i 
gaffelriggerne. 

H Sune Lodal
Aktivitetsudvalget

Temaaften arrangeret af 
Aktivitetsudvalget

Praktisk
Tid: Onsdag d. 1. marts kl. 19.00
Sted: Jomsborg. Arrangementet kræver ingen tilmelding.
Andet: Der vil være lidt kaffe og sødt til ganen. 
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Formandens
klumme

Jeg håber alle har haft en afslappende de-
     cember, og er kommet godt igennem både 
jul og nytår.

I december og start januar, har vi oplevet 2 
tilfælde af forhøjet vandstand i havnen. Første 
gang var den 27. december, da stormen Urd 
passerede over Danmark, og anden gang var 
den 4. januar, da en ”hundredeårs hændelse”
indtraf.  I begge tilfælde nåede vi en vand-
stand i havnen på 1,2 m over normalen. 
Heldigvis skete der ingen skader på havnen 
i nogen af tilfældene. Det kan vi i høj grad 
takke flydebroerne samt havnens overvågne 
personale for.

Vinterundervisningen kører planmæssigt. Jeg 
deltager selv som hjælpelærer på tirsdags 
navigationsholdet, med Morten Ingerslev som 
lærer. Det er virkeligt en fornøjelse, at kunne 

koble af den daglige arbejdsrutine, med en 
ugentligt navigationsundervisning i selskab 
med  mange glade elever og en veloplagt læ-
rer. Fra tid til anden får jeg også selv mulighed 
for at undervise en aften, hvilket er en god 
udfordring og meget lærerigt.

Vedr. Nordhavns tunnelprojektet er der sket 
det, at jeg har overtaget Niels Erik Andersens 
plads i ”Dialog gruppen”, hvilket har givet mig 
mulighed for, at deltage i en møderække som 
afholdes af Ole Kirk, fra Vejdirektoratet og en 
bredt sammensat gruppe af interessenter. Jeg 
deltog i et møde i december hvor Hvidbogen 
blev gennemgået. Ole Kirk opsummerede, 
at der var flest tilhængere af løsninger som 
holder havnen åben i anlægsperioden, og 
hvor man vælger en lille erstatningshavn:  
”Svaneknoppen lille” eller ”Færgehavn Nord”. 
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Desuden fremgik det, at der ikke var nogen 
høringssvar der ønskede sig en stiforbindel-
se. Således er både Cyklistforbundet samt 
Naturstyrelsen imod etablering af en stifor-
bindelse, og stiforbindelsen er dermed alene 
et politisk projekt. Lad os håbe, at Borger-
repræsentationen tager udgangspunkt i 
Hvidbogen og de løsningsforslag som der er 
flest tilhængere af, når de skal foretage deres 
anbefalinger af valg af løsning.

Projektet afventer nu, at Økonomiforvaltnin-
gen har en dialog med Transportministeriet 
vedrørende en eventuel forberedelse af Nord-
havnstunnelen til en Østlig Ringvej. Denne 
process kan tage meget lang tid, og først 
efter dette er sket, vil Borgerrepræsentatio-
nen skulle behandle en indstilling om valg af 
løsninger i forhold til vejtunnel, erstatnings-
havn og evt. stiforbindelse. 

Gert Højbjerg Mortensen fra Københavns 
Kommunes Økonomiforvaltningen nævnte, 
at der var en reel mulighed for, at den videre 
beslutningsprocess kommer til at ligge stille 
i hele 2017, imens der diskuteres ”Østlig 
Ringvej”. 

Jeg spurgte derudover til den overordnede 
økonomi i Nordhavnstunnel projektet – havde 
man sat lidt ekstra af til at gøre livet lettere 
for alle de berørte parter undervejs? Svaret 
var, at hele projektet allerede på nuværende 
tidspunkt tegner til at blive 600 mio kr dy-
rere, end den ramme på 2 mia som staten har 
sat af. Der er dermed lagt op til nogle hårde 
beslutninger, når projektet kommer i nærhe-
den af beslutningsfasen. Forhåbentlig kan den 
manglende økonomi medvirke til, at slette sti-
forbindelsen fra planerne.

Slutlig vil jeg lige gøre opmærksom på, at der 
på havnens hjemmeside står, at man siden 
den 1. januar, ikke længere må parkere gratis 
langs Lautrup Kaj, efter kl 16, hvilket vi ellers 
er mange som har haft glæde af i 2016. 

Fortsat god vinter.

H Jon Bundesen
Formand

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

Alt i Sprøjtelakering

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

ERLING LARSEN
INDUSTRILAKERING ApS

Brevpapir.indd   1 02/06/10   10:00:20
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Først og fremmest godt nytår fra Kapsej-
      ladsudvalget.

Temperaturen har efterhånden godt fat om-
kring frysepunktet og der er ikke meget kap-
sejlads her over vinteren, men det betyder 
ikke at kapsejladsudvalget ligger stille. Vi er 
ved at forberede den kommende sæsons 
stævner og ligadeltagelse.

Igen i 2017 er K.A.S. at finde i Sejlsportsli-
gaens 2. division, og vi arbejder på at stille 
med to hold, der kan repræsentere klubben 
Sejlsportsligaen.

I november og december har vi været til vin-
tertræning sammen med J70’ere fra Skovs-
hoved, Hellerup og Sejlklubben København. 
Træningen fortsætter efter nytår frem til april, 
og i det omfang vejret tillader det, er der 
klubmedlemmer, som kommer på vandet til 
træning lørdag formiddag.

Ud over deltagelse i Sejlsportsligaen har vi 
også fokus på planlægningen af DM for J80-
klassen. Sæt gerne kryds i kalenderen den 
26. og 27. august. Der vil blive liv i klubben 
og mulighed for at gøre gode erfaringer som 
hjælper på vandet, hvor der er mulighed for 
at opleve sejladserne på tætteste hold. Alle 
kan hjælpe til uanset erfaring. 

Sidst men ikke mindst har vi opstillet en ny 
mulighed for sejlads i klubbens J70 – læs 
følgende:

Kunne du tænke dig at sejle kapsejlads i J70?

Så er vores nye tilbud måske noget for dig. 
Hver mandag og torsdag har du mulighed for 
at tilmelde dig til kapsejladstræning på J70. 

I samarbejde med Sejlklubben København 
tilbyder vi muligheden for at lære båden at 
kende. Der vil være en gæstetræner med fire 
gange på sæsonen, som hver gang vil give 
indblik i at sejle J70. Imellem trænersessions 
er der mulighed for at træne og blive dyg-
tige til boathandling, da boathandling er det 
vigtigste for at mestre i en båd der sejler så 
hurtigt. Der vil være adgang til gummibåd 
også, således at alle kan komme med ud og 
sejle, og man kan bytte på vandet. Det er 
også nogle gange nemmere at se oplagte 
forbedringer ude fra. 

Pris: 1600 kr.

I prisen får du:
l undervisning fire gange
l  adgang til at sejle og træne i Hugin med   
 andre som er tilmeldt sejlads
l  adgang til at sejle båden med dine venner  
 mod betaling
l  undervisning i at betjene rib
l  adgang til at leje båden til stævner
l  træning i en topmoderne kapsejladsbåd 

H Kapsejladsudvalget
Christian Thaulow

Kapsejladsi Hugin
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Sejlerskolen
Tilmelding til

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 2017 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 gen-
nemføres 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-holds-
læreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig ruti-
ne, bliver eleverne på B-hold indstillet til 
klubbens førerprøve, der afholdes sidst på 
sæsonen. Undervisning på B-hold gennem-
føres i gaffelrigger og tilbydes alle dage man-
dag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du 
sejlede A-hold sidste sommer!

R-hold
R-hold er sejlerskolens ”rutinehold” i gaffel-
rigger. Deltagelse kræver at du har bestået 
klubbens førerprøve. Undervisningen sigter 
på at give eleverne videregående træning i 
praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere. Uge-
dag afpasses efter tilmeldingerne.

2017
S-hold
S-hold er sejlerskolens ”rutinehold” i spæk-
hugger. Deltagelse kræver at du har bestået 
klubbens førerprøve. Formålet med under-
visningen 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 for-
trinsret 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 må-
ned opkræves gebyr for fast plads.

Bemærk: Din tilmelding er bindende. Det 
er ikke muligt at få refunderet gebyret ved 
afmelding efter tilmeldingsfristen.
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Vinderholdet

Undervisningen
Starter mandag den 1. maj 2017 og der un-
dervises fra maj til midt i oktober. Sejlerskolen 
holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse 
uger er nogle af bådene på sommertur, og 
der er ikke normal undervisning. Det kan an-
befales 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 risi-
kerer 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.

Informationsaften for A-hold
Onsdag den 19. april er der informationsaf-
ten 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 22. april og ved stander-
hejsningen den 30. april, hvor interesserede 
medlemmer kan få en tur i klubbens skole-
både.

Bådpladsarbejde
Alle elever, der deltager på sommerskolens 
kurser, skal også deltage i klargøring af skole-
bådene. 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 tidli-
gere har været tilmeldt sejlerskolen. 

Tilmelding
Du tilmelder dig på klubbens hjemmeside 
www.kas.dk under menupunktet Sejlerskolen. 
Log venligst ind inden du udfylder tilmeldin-
gen. Tilmeldingsfristen er 15. februar 2017.
Din tilmelding er bindende. Det er ikke muligt 
at få refunderet kursusgebyret ved afmelding 
efter tilmeldingsfristen. Kort efter tilmeldings-
fristen fordeles pladserne og der udarbejdes 

holdplaner. I tilfælde af overtegning er med-
lemsanciennitet et vigtigt kriterium ved tilde-
ling af pladser. Efter tilmeldingsfristen tildeles 
eventuelle ledige pladser efter først-til-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 22. april.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til sejlerskolen eller tilmel-
dingen, er du velkommen til at sende en mail 
til skole@kas.dk. 

H Skoleudvalget
Signe Foverskov
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Velkommentil
Amalie Lollike
Juliane Hesselvig Jacobsen
Christian Arentz Sørensen
Rasmus Nielsen
Bjarke Stemann
Thøger Lund-Sørensen

Andreas Kristiansen
Christian Lie Delcomyn
Katarina Lie Delcomyn
Victoria Rosberg
Jan Rosberg
Peter Stensgård Hansen

Caroline Brüel
Saddiq Qazi

H Redaktionen 
ønsker god vind!

Bådejermøde
Indkaldelse til

Mød op til bådejermødet, få en hyggelig
           aften og vær med til at have indflydel-
se på aktiviteterne på bådpladserne.

Der bliver serveret kaffe og der er mulighed
for at købe øl og vand.

Dagsorden
1.  Valg af referent
2.  Søsætning forår 2017
3.  Nyt fra bådpladserne
4.  Nyt fra havnen 
5.  Ideer og ønsker for bådpladserne
6.  Eventuelt

H Bådpladsudvalget
Johnnie Rørvig

Søsætning på Kulpladsen: Lørdag den 22. april kl. 07.00 til 17.30
Søsætning Gammel Plads: 30. marts, 3. april, 6., 10., 19., 26., 4. maj, 10. maj. 
Søsætningen starter kl. 07,30 (Mandag den15. maj reservedag).

Onsdag den 8. marts kl. 19.30 
i Jomsborg
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Tillykke til
Lars Løye og Jane Bølling

H

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

H En lækker middag
H Overrækkelse af førerbeviser, æresnåle mv.
H Live band og masser af dans

Nærmere info i næste udgave af BARKASSEN.

H Skoleudvalget 
Morten Ingerslev & 

Taja R. Jacobsen

Forårsfest
Skoleudvalget indbyder til

Lørdag den 22. april
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Nyt fra

Havnen
Godt nytår til jer alle!

Håber I alle er kommet sikkert ind i det nye år. 
Det er Svanemøllehavnen, selvom vejr og vind 
har drillet lidt er det meget få skader vi har haft 
af stormene og højvandet og vi håber det vil 
forsætte langt ind i 2017.

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 6. vintersæson og i den tid har 
der ikke været tyveri fra midtermolens både. 

Fra den 15. marts har havnekontoret har igen 
åbent til kl. 18,00 mandag aften. 
Strandvænget
Der foregår en del vejarbejde med at få omlagt 
diverse ledninger, kabler og rørledninger. Det 
skulle være færdigt medio februar, så bliver 
der en pause hen til oktober hvor man så skal 
lægge sidste hånd på værket og gøre hele 
området pænt igen så Nordhavnsvejen kan 
åbne i december 2017. 
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. Så hvis du ændrer 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 vis man vil rokere til anden 

plads skal vi hurtigst mulig have besked.

Sommerleje
HUSK: Betaling af sommerlejen 2017 bliver 
udsendt i januar til betaling senest 10. febru-
ar, så husk at se efter posten eller PBS om-
kring 1. februar, ellers kan man kontakte 
havnekontoret. 

Forsikring
Der vil forekomme stikprøvekontrol på både-
nes ansvarsforsikring,  dette igen for at over-
holde vores aftale i forpagtningsaftalen med 
By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte 
besked og vi skal så bede om en kopi af for-
sikringen samt at denne er betalt.

Søsætning 2017
Vi starter søsætningen den 30. marts kl. 
07,30 og forsætter trods alle helligdagene i 
april frem til 1. uge i maj hvor vi skulle have 
søsat den sidste båd.

Kulpladsen
Lørdag den 22. april kl. 07.00 kommer kranen 
og søsætter alle både fra Kulpladsen, star-
tende med den tungeste båd først (altså sidst 
op - først i). 
Trådløst internet
Svanemøllehavnen er ved at få lavet nyt 
trådløst internet i hele havnen og firmaet 
Teracom har forsikret os at det bliver, måske,  
Danmarks bedst dækkende netværk på et 
havneområde.

H John Vestergaard
Havnefoged
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Knud Erik Gleie

   22334001
Ole Risgaard
30420567

Jens Joakim Kähler 
21285680

Søulkene H
glæder sig også over, at naturen nu har vendt 
sit timeglas, og årnattens mørke går på held, 
til fordel for lysets genkomst, og den nye fro-
digheds renhed og berusende duft, sender os 
ud i et nyt års liv.

Vi vil som generationerne før os, og generati-
onerne efter os, særligt vore klubkammerater, 
udruste vore både, og erobre det evige havs 
overflade, i dyst med hinanden og vindens 
kraft.

Vi tror på holdbarhed og skønhed, på stræ-
ben efter den fuldendte form, til at bevæge 
vandet og som de smukke svømmefugle, til at 
boltre os i på havet.

Når vi ser på vikingeskibets enkelthed og yn-
defulde sejlads, forstår vi tidligere generatio-
ners hengi-venhed til naturen, og udviklin-
gens forædling af skabte præstationer.

Enkeltskrogsbåden blev til enorme, æstetiske 
fuldriggere og mindre, nu klassiske konkur-
rence- og lystbåde, som nogle af os har været 
i Flensborg, hos Robbe & Berking Classics, 

og set en udstilling om, den 28. januar. Det 
er kunsthåndværk, når det er bedst, det er 
udtryk for den kultur, der har udviklet og 
båret Europa gennem generationer, og som vi 
bør værne om, som vort kæreste eje.

Søulkene ønsker hinanden, klubkammeraterne 
og kommende Søulke et lykkeligt og herligt 
nyt år.

H Jens J. Kähler
sekretær

Medlemspris kr. 100,-
Kan købes på klubkontoret



Nimb, Anne    40 31 35 36
Søren Werk   60 38 47 55
Jon Bundesen (webmaster)  81 61 44 40
Margit Arentoft (BARKASSEN) 22 12  11 35

Sidste frist for aflevering af materiale til BAR-
KASSEN 2, 2017 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
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 -maj
Telefon og personligt kl. 16-18
Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .......................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset ............................... 1mbpSndsb

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider
kl. 07.30-13.30 
Lørdag og søndag lukket.
Telefon  ............................................ 39 20 22 21
E-mail  ........................................ info@smhavn.dk
www.smhavn.dk ·  Strandvænget 45

Formand 
Thomas Block Nikolajsen ..............31 21 64 21
E-mail formand@kos-sejlsport.dk
Ungdomsleder (13-15 år)
Troels Arnved ..................................26 74 67 65
E-mail ungdom@kos-sejlsport.dk
Juniorleder (8-13 år)
Juliane Brach ................................... 20 67 17 34
E-mail junior@kos-sejlsport.dk
www.kos-sejlsport.dk

Kiosken åbner igen til april
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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 - 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
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Kapsejlads 
Foto: Christian Thaulow
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Februar
2.  1. aften på introkurset
15. Sidste frist for tilmelding til
 Sommerskolen
15. Søulkearrangement
 Torskemiddag

Marts
1. Klubaften om ølbrygning
13. Klubbens fødselsdag
 Markeres med reception i
 Klubhuset
29. Generalforsamling
 Dagsorden ifølge vedtægterne

April
19. Informationsaften for sejlerskolens  
 A-holdselever
22. Forårsfest
30. Standerhejsning
 Standeren sættes, kanonsalut,   
 morgenmad og sejlads

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   
Niels Laursen  29 91 12 12 
Johnnie Rørvig  40 45 03 31
Sofie Wagner  51 24 18 61  
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow  22 19 19 76 
Klubhusudvalg
Margit Arentoft  22 12 11 35
Kasserer 
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Skoleudvalg 
Johnny Aa. Jørgensen  20 83 04 34 
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig  40 45 03 31
Havneudvalg
Niels Laursen  29 91 12 12
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  23 80 50 42
Informationsudvalg
Anne Nimb  41 31 35 38
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Aktivitetsudvalg
Sofie Wagner          51 24 18 61 

B E S T Y R E L S E

U D V A L G
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Den Dansk 7mS ”Victoria” er blevet nomineret til årets bedste  
        restaurering i 2017 af bådmagasinet Classic Boat. Bådens ejer 
Vidar Illum her fra klubben er super glad og beæret over, at Victoria 
er blevet nomineret, men han har brug for jeres stemme i kapløbet 
om bedste restaurering.

  

Hvis du vil hjælpe ”Victoria”, så gå ind på nedenstående link og afgiv 
din stemme. Sådan gør du:

1. Gå ind på dette link: http://www.classicboat.co.uk/awards2017/
2. Under ”Restoration of the year under 40ft” finder du Victoria
3. Tryk ”Vote”
4. Indtast e-mail og full name i bunden af siden og tryk ”Vote Now”

Vidar takker for hjælpen!                
 


