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Formandens
klumme
F

oråret lader vente på sig. Vi måtte udsætte den første søsætning for at give de
involverede bådejere mulighed for at få nogle
dage uden frost og sne til forårsklargøringen.

Der var generalforsamling den 20. marts.
Der vil nok være nogle, som mener, at det er
et demokratisk problem, at der kun møder
omkring 3% af medlemmerne til klubbens
ordinære generalforsamling. Men i bestyrelsen
vælger vi at fortolke det på den måde, at I er
tilfredse med den måde vi varetager ledelsen
af K.A.S. på.
Lad mig benytte lejligheden her til at sige tak
til Signe Foverskov, som efter 6 år som skolechef har ønsket at træde et skridt tilbage og
overlade skolechefposten til en anden. Og vi
vil også savne Kristine Niss i bestyrelsen hvor
hun har varetaget ledelsen af informationsudvalget på bedste vis.
De to bestyrelsesposter som herved var ledige blev besat med de opstillede kandidater
Johnny Aa. Jørgensen og Emil Hahn Pedersen.
Ved bestyrelsens konstituering blev Johnny,
som i et stykke tid har været medlem af skoleudvalget, udpeget som ny skolechef, og Emil
overtager Kristines post som formand for
informationsudvalget.
Ud over dette blev der ikke ændret på rollefordelingen i bestyrelse og udvalg.
Det eneste forslag ud over den faste dagsorden var det forslag til vedtægtsændringer
som bestyrelsen havde fremsat. Det blev bortset fra nogle præciseringer i teksten vedtaget
som det stod i indkaldelsen.

På grund af påsken blev generalforsamlingen
afholdt tidligt i år sådan at referatet kommer
med allerede i dette nummer af BARKASSEN.
Som jeg har nævnt flere gange, var vi i byretten med Strandberg-sagen i starten af marts.
Dommen bliver afsagt den 2. april, så når
dette blad udkommer vil resultatet kunne ses
på kas.dk

Og lad mig så til slut håbe for os alle sammen, at vinter og kulde meget snart må få en
ende,så vi kan blive klar til at komme ud på
vandet.
Og husk at vi mødes den 28. april kl. 08.00
hvor vi med salut sætter flag og stander for
sejlsæsonen 2013.

H Niels Erik Andersen

FEST-OG TURSEJLERUDVALGET
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Så kan der ses frem til

Standerhejsning

S

Søndag den 28. april kl. 07.55

å er det endelig ved at være tid til den længe ventede standerhejsning og dermed starten
på en helt ny frisk sæson med forhåbentlig rigtig mange gode oplevelser på vandet. Vi
håber isen er gået af vandet og jorden, efter en lidt langstrakt kold vinter.
Selve morgenmadsarrangementet foregår i Restaurant Strandberg. Det er aftalt med Strandberg at hvis der er færre end 30 tilmeldte til morgenmad, så gennemføres morgenmaden ikke
hos Strandberg. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at opfordre de aktive morgenfriske
K.A.S. medlemmer til at melde sig.
Morgenmadsbuffet
Kaffe/the - Juice - Hjemmebagte boller - Rugbrød - Pølse i skiver - Ost i skiver - Hjemmelavet
marmelade
Morgenmadsbuffet koster kr. 75,Når man ankommer bedes man venligst, som det første afregne i baren, så har man også mulighed for at købe en gibbernakker til 15 kr. at varme sig ved.
PROGRAM
Kl. 07.55 Vi samles foran standermastens ny placering mod havnen
Kl. 08.00 Kanonsalut samt Stander og Dannebrog hejses efterfulgt af en frisk sang
Kl. 08.03 Formanden indleder sæsonen 2013
Kl. 08.10 Fælles morgenmad i restauranten
Kl. 09.30 Skippermøde i Skolestuerne for de deltagende både i den traditionsrige
eskadresejlads
Kl. 11.00 Bådene passerer formanden på Nordmolen, hvor der kippes med flaget og råbes et
K.A.S.-hurra!
Hvis vejret tillader det, er der fælles frokost på Flakfortet ca. kl. 13. Medbring madkurv og drikkevarer. I tilfælde af dårligt vejr konsumeres madkurv og drikkevarer i Jomsborg ca. kl. 14.
En vigtig ting er at huske på noget varmt sejlertøj. Selv om det ser dejligt ud er der ikke varmt
på havet.
Bindende tilmelding sker som sædvanligt til Johan Piil-Henriksen på fest@kas.dk senest tirsdag
den 23. april kl. 12.

H Fest- og tursejlerudvalget

Johan Piil-Henriksen
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FEST-OG TURSEJLERUDVALGET

Havnefogeden reserverer
pladser til os i nærheden
af Restaurant Albatrossen,
havnekontoret, toiletter og
bad.

FEST-OG TURSEJLERUDVALGET
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K.A.S.-træf
Weekenden den 31. maj - 2. juni
Fælles forårstur med middag og fest
D

et første sommertræf for klubben går i år sydpå til Brøndby Havn med rødvins stoppested
i Dragør fredag aften. Efterhånden er det mange år siden vi har været inde i Køge Bugt, så
i år tager vi til den solbeskinnede vestegn. Brøndby Havn er den nordligste af lystbådehavnene
i Strandparken og det er en “frihavn” - så husk mærket.
Er du til skov og strand ligger det lige ved bagdøren. Vestvolden ligger ca. 1,8 km væk. Cykler
kan lånes gratis ved henvendelse på kontoret eller Havkatten. Køge Bugt Strandpark ligger på
den anden side af dækmolen, (ca. 200 meter). Arken - Museum for Moderne Kunst, ligger ca.
5,5 kilometer fra havnen. Så der er rige muligheder for udflugter.
PROGRAM - FREDAG 31. maj
kl. 21.00 Rødvinstræf og gensynssnak på havnen i Dragør
PROGRAM - LØRDAG 1. juni
kl. 10.00 Morgendram og skippermøde i Sejlerhjørnet
kl. 11.00 Sejlads mod Brøndby Havn - husk at ha’ styr på bundgangspælene
kl. 18.00 Fodboldbowle på havnen
kl. 18.30 Middag i Restaurant Albatrossen
kl. 21.00 Musik og dans med bandet - Wonder Covers
SOMMERGRILLMENU I Restaurant Albatrossen
Grill med pølser og helstegt oksefilet og salatbuffet med:
Tomatsalat med feta og oliven · broccolisalat · pluk salat med asparges · semidryed tomater
med revet parmesan og pestokartofler · taziki og italiensk brød
Kaffe og kage
Drikkevarer kan ikke medbringes, men købes på stedet.
Priser: Middag kr. 185,- Vin kr. 159,- 1/2 Fadøl kr. 35,- Vand kr. 24,PROGRAM - SØNDAG 2. juni
kl. 10.00 Morgendram og skippermøde inden turen tilbage til Svanemøllehavnen.
PRAKTISKE OPLYSNINGER - Bindende tilmelding til fest@kas.dk. Tilmeldingsfrist 27. maj.
Førerne på klubbådene bedes tilmelde deres båd samlet med antal. Der vil være afregning af
middagen for alle besætninger kontant til Fest- og tursejlerudvalget (lige penge please). Drikkevarer købes individuelt i baren.
Vel mødt til K.A.S.-træf!

H Fest- og Tursejlerudvalget

Johan Piil-Henriksen

SKOLEUDVALGET
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Sejlerskolen indbyder alle nye elever til

Informationsaften
S

Tirsdag den 16. april kl. 19.30
i Restaurant Strandberg

koleudvalget 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 praktiske oplysninger om undervisningen og gode råd om påklædning til søs.
Vel mødt!

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

SSKKOOLLEEUUDDVVAALLGGEETT

Vi ses til

Kap-2

57

Gebyr

Forårsfest
Lørdag den 13. april kl. 18
Videregående undervisning i kapsejlads i
spækhugger. Undervisningen vil fokusere på
kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen kan betragtes som forberedende til
Kap-3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller
tilsvarende erfaring forventes. Undervisningen ligger om torsdagen.

Kap-3

Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: 1.150 kr.
Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: 1.400 kr.
Deltagelse på Kap-3: 1.600 kr.
Kapsejlads med Oui Oui: 1.400 kr.
Kapsejlads med Oui Oui, gast eller skipper:
1.400 kr.
Kapsejlads med Oui Oui, skipper med besætning: 5.600 kr.

i Restaurant Strandberg

Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapEn suppleantplads koster 690 kr. Hvis man
sejlads. Der er ikke egentlig undervisning på
opnår en fast plads i løbet af den første
sejlaftenerne,
men eleverne
deltager
i onsmåned
afgift
for fast plads.
i hylder vores
nye førere
og byder
velkommen
til jer,opkræves
som er nye
på sejlerskolen!
dags-kapsejladsfeltet,
hvor
derlækker
er rig lejlighed
En tilmelding
er bindende. Det er ikke muligt
Ja, og så er der fest
med
middag og K.A.S.
REVY 2013!
til at afprøve de teknikker, der er lært på
at få refunderet gebyret efter tilmeldingsfrisEfter middagen indtager ”Grand Theft Audio” scenen.
Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om
ten.
onsdagen.
Er du kommet for sent til tilmeldingsfristen, så hør, om du alligevel kan nå det på enten
Undervisningen
email: taja@kas.dk eller SMS Taja på: 26 87 87 32
KAPSEJLADS
MED OUI OUI
Starter mandag den 29. april 2013 og der
Vi glæder os til at se dig til et brag af en fest! undervises fra maj til oktober. Sejlerskolen
Du kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui
holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse
onsdag og torsdag. Om onsdagen deltager
H Påpåskoleudvalgets
uger er nogle af bådene
sommertur, ogvegne
holdet i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher
der er ikke normal undervisning. Morten & Taja
og om torsdagen i Kjøbenhavnske Træsejleres
Det kan anbefales at deltage i sommerturen!
kapsejladser.
Det giver gode oplevelser og vigtig rutine.
Du kan tilmelde dig enten som skipper, som
Holdenes funktion er meget afhængig af en
gast eller som skipper med egen besætning.
god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne
For at tilmelde sig som skipper eller som
grund har sejlerskolen den regel, at man risiskipper med egen besætning, skal du have
det særlige førerbevis til sejlads med Oui Oui. kerer at miste sin faste plads og gebyret, hvis
man udebliver fra undervisningen tre gange
Deltagelse som gast kræver som minimum
uden forudgående afbud.
duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring.
Det bliver forventet, at du deltager aktivt hele sæsonen.

V

Internetbutik med ALT i bådudstyr
beliggende København Ø!
Vi glæder os til at betjene dig. Vi kan skaffe næsten alt indenfor bådudstyr,
og vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl om noget. Personlig betjening og vejledning.
Kig ind på hjemmesiden, hvor vi ofte vil have gode tilbud.

www.bådudstyr-online.dk

NYT FRA K.A.S.
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Velkommentil
Gitte Henkel
Jørgen Nørlev
Jacob Dahl
Henrik V. Hansen
Kirsten M. Bruun
Jens K. Rasmussen

Esben Jacobsen
Vibeke Niclasen
Rasmus Lykkebo

H Redaktionen ønsker god vind!

Sæsonstart
Kom ind og find det du skal bruge, uanset om du skal klargøre bunden,
rigge til, udstyre kahytten eller finde nyt lækkert sejlertøj, så kan vi hjælpe dig.

Tovværk -15%
i april!

Åbningstider:

Hverdage 11.30 - 17.30
Lør/søn
9.00 - 14.00
Fra 1. juni - søndag lukket

VORDINGBORGGADE 93 - 2100 KØBENHAVN Ø
WWW.RYDING-MARITIME.DK
MAIL@RYDING-MARITIME.DK - TELEFON 7023 7355

OBS! V i er nu W atski Ship-to-store -

NY gratis kundeklub:
30 dage returret
7% bonus på alle dine
indkøb og meget mere!

Bestil på Watskis hjemmeside og få leveret fragtfrit til butikken.

DFÆL SOMMERSTÆVNE

9

Dansk
Forening
for ældre lystfartøjer
D

ansk forening for ældre lystfartøjer holder sommerstævne i Svanemøllehavnen
torsdag den 4. juli – søndag den 7. juli 2013.
Stævnet afholdes ved Sundets sejlklub på
Svaneknoppen og er et samarbejde mellem
havnens sejlklubber: K.A.S., ØSF, Sundet samt
Søspejderne.
Hvem er Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL):
DFÆL er en forening for ejere af ældre traditionelt byggede lystfartøjer, sejlbåde så vel
som motorbåde: spidsgattere, sejlkuttere,
platgattere, ketcher, yawler, kabinebåde, chalupper og joller. Desuden er der medlemmer,
som ikke selv ejer en træbåd, men bare har
interesse for de gamle både.

Hvor hører de til?
I foreningen er der ejere af træbåde fra hele
landet. Medlemmerne er tilknyttet lokale afdelinger, som mødes til forskellige arrangementer året igennem. I København/Øresundsområdet hedder lokalafdelingen: Kjøbenhavns Træsejlere.
Kjøbenhavnske Træsejlere
Den omfatter ca. 35-40 træbåde fra Svanemøllehavnen og nærmest liggende havne.
Med udgangspunkt i Svanemøllehavnen af-
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holder man en ugentlig kapsejlads – hver
torsdag aften sæsonen igennem – samt diverse tursejladser og en række møder og fester
året igennem.
Formål i DFÆL
I DFÆL ønsker vi at bevare flest mulige af de
gamle danske lystfartøjer. Vi samler alle, der
interesserer sig for ældre lystbåde, og vi hjælper hinanden med gode råd vedr. vedligeholdelse af bådene. Vi har et register med bådenes relevante data og samarbejder med eksisterende specialklubber. Om vinteren inviterer
medlemmer til Åben Båd, hvor det er muligt
at komme indenfor og kikke nærmere på en
bådrenovering.

Foreningens blad: Klassisk Træbåd
Bladet udkommer 4 gange om året og indeholder en række faglige artikler om diverse
konstruktioner, træbådshåndtering, turbeskrivelser, meddelelser om div. arrangementer
samt annoncer vedr. træbåde.
Sommerstævne i Svanemøllehavnen
Foreningen arrangerer et årligt sommerstævne. Det arrangeres på skift hos sejlklubber
rundt om i landet. I år er det klubberne i
vores havn, som inviterer og står som medarrangør af stævnet.
Ved arrangementet mødes træbådsfolk fra
hele landet med deres prægtige fartøjer for
i løbet af de 4 dage at hygge sig og feste,
sejle kapsejlads, se de smukke både, udveksle erfaringer og gode sejlerhistorier. Der er
præmier for bedst bevarede/passede båd og
præmier i forbindelse med kapsejladserne.
Vi håber at mange - både sejlere og ikke sejlere - vil kigge forbi, mens vi er i havnen.
I år har vi indlagt båd-jumble i programmet fredag den 5. juli kl. 10-13, også for jer, der
ikke er medlem af DFÆL, men kommer fra en
af Svanemøllehavnens klubber.

H DFÆL
Marianne Steensen

DFÆL SOMMERSTÆVNE
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Besøg DFÆL’s hjemmeside http://www.defaele.dk/ for at se mere om foreningen. Her kan man
også se programmet for sommerstævnet.

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
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BÅDPLADSUDVALGET

Referat af

Bådejermødet
den 6. marts
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Søsætning forår 2013
3. Nyt fra bådpladserne
4. Nyt fra havnen
5. Idéer og ønsker for bådpladserne
6. Eventuelt

Johnnie Rørvig bød de knap 35 fremmødte
bådejere velkommen og gik derefter over til
dagsordenens punkt valg af referent.
1. Referent Ole M. Pedersen
2. Søsætning forår 2013
Gammel Plads
Johnnie fortalte, at der ikke var noget specielt
for søsætningen fra Gammel Plads – Erik
Skovgaard har hængt listerne op.
En vægt-begrænsning fra By og Havn udelukker brug af lastbil til søsætning fra Kulpladsen. Johnnie bad Anne som styrer Kulpladsen
om at fortælle.
Kulplads
Anne bemærkede, at søsætningen ville ske
med en stor mobilkran placeret inde på selve
Svanemølleværket og listede derefter en
række praktiske forhold ved søsætning fra
Kulpladsen:
l Der skal være bundmalet senest dagen før
søsætningen. Alle forventer at stropperne
er rene. Det er ikke tilladt, at pletmale 		
bund når kranen løfter
l Det vigtigste er at være klar – at båden 		
venter på kranen og ikke omvendt.
Når man står for tur skal fendere og 		
fortøjninger være på plads. Stigen står

klar så man let kan komme op og håndte-		
re stropper og kran-åg. Stativgevind skal 		
være smurte! Du deltager som bådejer og
godkender løftepunktet. Da alle søsættes
samme sted på kajen er det vigtig at for-		
hale straks så der er plads til næste båd. 		
Spunsvæggen vil være sikret så affendring fungerer.
l Husk at alt grej skal være mærket med 		
bådnavn inden søsætningen, det siger 		
pladsreglementet.
Men som hjælp ved næste optagning skal
stativet mærkes med placeringen af kølens
forkant – derved er der ikke tvivl om
opstillingen og om hvad vej båden skal 		
vende.
Anne opfordrede alle til at komme og hjælpe
hinanden.
Michel gennemgik på storskærm en del af de
overvejelser Kulpladsgruppen havde været
igennem for at nå frem til en tryg måde at
håndtere bådene på. Materialet er samlet i en
“Kulplads Håndbog”. Som et eksempel viste
Michel den model af pladsen man anvender.
Bådene stilles op efter vægt og efter kranens rækkevidde. I april tømmes Kulpladsen i
samme rækkefølge som bådene kom op –
med de mindste både først. Da man ikke må
opholde sig under kranens last så må der
hverken være bådejere eller tilskuere i den
cirkelbue bådene krøjes ud i. Det samme
gælder på kajen. Det positive er, at når bådene er væk – er det frit at gå og rydde op!
Ændringen skyldes, at det er hurtigere rent
kranteknisk. Billederne viste også de proble-

BÅDPLADSUDVALGET
mer det giver på Kulpladsen – modsat Gammel Plads – når både skiftes ind og ud i planen meget sent:
Da vægt er afgørende er det ikke “bare” at
bytte en X-79 ud med en båd på 6 ton fra
ventelisten. De skal nemlig ikke stå det samme
sted. På modellen blev det også anskueliggjort hvilke konsekvenser det har at en båd
udebliver fra optagning. Problemet kan løses
ved en fremrykning af betaling af pladslejen.
Naboklubbens både giver ikke samme problemer. Som et eksempel blev vist en video
fra efterårets optagning. Den kan genses på
Youtube. “Find 5-fejl” - hvorfor er løftet så
langsomt? Der var mange bud fra tilhørerne.
Men en meget lang fortøjning som ikke må
vikles ind i lysmaster og andet gør at båden
skal løftes utrolig højt – og det tager tid.
Der var stor interesse for emnet og mange
havde spørgsmål til denne præsentation af
Kulpladsens arbejdsgange. Henrik spurgte til
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muligheder for week-end optagning. Og om
anvendelse af mobilkran i stedet for lastbil på
Gammel Plads.
Som noget nyt har Kulpladsgruppen både
e-mail og tlfnr. til alle bådejere.
Søsætningsplanen med tidspunkter sendes
per mail når den er klar – og gruppen består
af 5-frivillige.
Er du i tvivl om noget: “Spørg personen med
den gule hjælm”.
3. Nyt fra bådpladserne
Gammel Plads:
1. Svamp på platform ved OASEN. Bådpladsudvalg tager sig af dette.
2. Motor på mastekran skiftes og flyttes
ned på bom. Dette er et ønske, der vandt
tilslutning fra salen og blev fremført af Henrik
Effersøe på bådejermøde 2012 og som bådpladsudvalget nu gennemfører inden sæsonstart 2013.
3. Maling af skure er de enkelte bådejeres
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ansvar. Skal være udført senest 1. oktober
2013. Maling, pensler mm indkøbes af bådpladsudvalg og udleveres efter aftale. Ønsker
man ikke selv at male sit skur, sendes mail
til Johnnie. Bådpladsudvalget sørger for det
bliver gjort, og regning sendes til den enkelte
båd-ejer.
4. Lys på pladsen virker ikke tilfredsstillende.
Bådpladsudvalget undersøger hvad der kan
gøres.
5. Kloakker skal spules. Bådpladsudvalget
sørger for dette.
4. Nyt fra Havnen
Havnefoged John Vestergård gennemgik:
l intet tyveri fra både denne vinter; port
på Midtermolen har helt sikkert været 		
medvirkende årsag
l lys på moler har været slukket, hvilket har
sparet strøm
l efter der er kommet lås på affaldscontai-		
nere er der kommet 16 tons mindre i dem
l miljøaffald SKAL sorteres korrekt; sker 		
dette ikke, vil vi forventligt få bøder
l der er indkøbt små ”haveaffalds” contai-		
nere til øl/vand dåser; heri må ikke smides
tungt jern
l adresse- og telefonændringer sendes 		
også til Havnekontor; Henrik Effersøe
mente, at K.A.S. gerne ville sende klub-		
bens adresselister til Havnekontor
l køb af båd eller ønske om bådplads 		
sendes til Havnekontor via udfyldt blanket

l alle både SKAL have navn + hjemhavn
agter samt navn for; ”sker dette ikke vil
vi få mange ledige bådpladser i kommende sæson” citat slut fra Havnefoged
l der sættes vand på haner ved påsketid, 		
måske før, hvis frosten tillader det
l ålegræs: Havnen tager det op i løbet af
sæsonen; ved større problem, finder
havnen løsning på dette
5. Idéer og ønsker
l Mudderhuller på pladsen: Bådpladsudvalget bestiller ral, som så skal fordeles af 		
bådejere.
l Henrik Effersøe foreslog at der opsættes
lodrette plader for enden af halvtag over
skolebåde. Bådpladsudvalg undersøger 		
dette.
6. Eventuelt
Ingen kommentarer

Manden med
den gule hat
og - er det så
Peter Pedal?

H Referent
Ole M. Pedersen

BÅDPLADSUDVALGET
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Maling af skurene på

Bådpladserne
D

et er besluttet at skurerne på bådpladserne skal males.

Et udtræk af reglerne står her:
‘Vedligeholdelse af skuret påhviler medlemmet. Bådpladsudvalget stiller maling til udvendig vedligeholdelse til rådighed og meddeler i klubbladet inden sommersæsonen, at
alle skure eller bestemte skure skal males. De
skure, der ikke er malet den 1. oktober, vil
bådpladsudvalget sørge for bliver malet og
lejerne af de pågældende skure vil få en afgift
svarende til årslejen for skur.’

Med denne meddelse i BARKASSEN er skurmaler projektet dermed officielt skudt i gang.
Skurejerne bedes henvende sig til pladsformændene der giver retningslinier for udlevering af maling og pensler.
Hvis du allerede nu ved, at du ikke har tid til
selv at gøre det, bedes du ligeledes henvende
dig til bådpladsudvalget - så finder vi nogen
der gerne vil.
Med sejlerhilsen

H Bådpladsudvalget

Johnnie Rørvig
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Årets

Skoleweekendture
Skoleweekendture
Med sejlsæsonen kommer også skoleweekendturene, 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 længere ture i klubbens skolebåde, opleve fremmede havne og farvande, samt få mulighed
for natsejladser. Sejlerskolens elever skal have
mindst én natsejlads pr. sæson.
Skoleweekendturene er en enestående mulighed 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.

Praktisk
Skoleweekendturene starter fredag aften,
hvor man møder op på et tidspunkt aftalt
med bådens skipper. Når båden er blevet pakket 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
besætning koordinerer internt, samt eventuelt et beløb for arrangementet lørdag aften.
K.A.S.-træf
Årets første weekendtur i 2013 ligger i
weekenden 31. maj – 2. juni 2013. Her del-
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tager både private- og skolebåde. Fest- og
tursejlerudvalget arrangerer, og der er fest
lørdag aften. Læs mere om K.A.S. træffet her i
BARKASSEN.
K.A.S. skoleweekendtur
Næste skoleweekendtur ligger den 21.- 23.
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
16.-18. august kommer næste tur, der som
navnet antyder arrangeres i fællesskab med
de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen.
Natsejladsen på denne tur er med indbygget
praktisk navigationsøvelse – destinationen
kendes først når opgaven er løst. Lørdag aften er der arrangeret middag og fest sammen
med de andre sejlerskoler.
Høsttræf
Den sidste skoleweekendtur i 2013 er K.A.S.
Høsttræffet 30. august - 1. september. Her
sejler vi i selskab 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.
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Tilmelding og afbud
Listerne slås op til forårsfesten, lørdag den
13. april. Alle med klubbens førerbevis kan
melde sig som skippere. Til forårsfesten åbnes
listerne for nye såvel som erfarne gaster.
Gastelisterne for de to weekendture efter
sommerferien åbnes ca. 1. juni.
Efter forårsfesten, vil tilmelding som gast eller
skipper kunne ske, så længe der er ledige
pladser, på opslagene i protokolrummet i
klubhuset. Der vil dog også være ventelister
man kan skrive sig på, hvis der ikke er flere
ledige pladser.
Af hensyn til planlægningen og indkøb er tilmeldingen bindende fra 8 dage før turens
start, det vil sige torsdag i ugen inden weekendturen.
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
betyde 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
spændende skoleweekendture.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen
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Hej I gæve

Sommerturssejlere
N

u nærmer det sig. Kan I mærke det?
Snart skal bådene i vandet og vi skal af
sted på sommertur.

Vi sejler fra Svanemøllen i weekenden d. 6. –
7. juli med kurs mod sol og magsvejr. Hjemkomst d. 27. juli.
Ligesom sidste år søger vi at samle deltagere
fra naboklubberne og ser gerne private både
deltage. Det var ret fedt at sejle flere sammen.
Her op til bladets deadline er der allerede
tilmeldt 22 K.A.S.’ere og 3 af vores naboklubber.

Nu er der jo masser af plads i gaffelriggerne.
Det ved jo enhver, men tænk hvis du gerne
ville med og din tilmeldingen kom for sent?
Det ville da ikke være til at bære, ikke at være
en del af historierne og ikke have smagt den
forrygende mad. Ja, jeg ville blot nævne det.

Målet for turen bliver bestemt af skipperne
der sejler i uge 28 og den bedste mulighed
for at give sit besyv med, er at deltage på
koordineringsmødet onsdag d. 19. juni kl. 19
i Jomsborg (K.A.S.).
Der har selvfølgelig allerede været nævnt flere
muligheder: Svanemøllen med DFÆL stævne,
Korsør med stævne for Træskibssammenslutningen, Sydfyn, Bornholm og Rügen, samt
Svenskekysten i Kattegat.

SKOLEUDVALGET
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Fakta:
• Vi sejler i ugerne 28 + 29 + 30.
• Du tilmelder dig for en (eller flere) uger. En uge løber fra lørdag til lørdag kl. 12.
• Angiv gerne, hvis du kan sejle i flere uger, så vi kan lave den bedste fordeling.
• Tilmeldingsfrist (bindende) mandag d. 10. juni.
• Koordineringsmøde for alle deltagere i Jomsborg, K.A.S. onsdag d. 19. juni kl. 19.00.
• Skiftedag er normalt i en let tilgængelig havn.
• Pris pr. deltager: 350 kr. Dertil andel af fællesudgifter. (Havnepenge og mad)
• Tilmelding er åben på www.kas.dk
Håber at se Jer derude!

H Sommertursholdet
Taja, Allan og Jesper
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Referat af

Generalforsamlingen
Den 20. marts 2013

A. Valg af dirigent –
Henrik Effersøe blev valgt
Det blev konstateret at generalforsamlingen
er lovligt indkaldt .
B. Godkendelse af bestyrelsens beretning
for det forløbne år

Først blev de medlemmer som er døde siden
sidste generalforsamling mindet. Det er ikke
sikkert at listen er fuldstændig, for det er ikke
altid vi får det at vide når et af vore medlemmer dør.
De dødsfald, som bestyrelsen kender til er:
Mogens Bahn
Povl Linnet
Jens Otto Pedersen
Nikolaj Fjellvang-Sølling
Forsamlingen rejste sig for at mindes ved et
øjebliks stilhed.
Derefter fortsatte formanden med bestyrelsens beretning for det forløbne år. Alle har fået
årbogen for 2012 sammen med martsnummeret af BARKASSEN. Den indeholder som
sædvanlig alle beretningerne. Her kommer
hovedpunkterne fra udvalgene:
Skoleudvalget har haft rigtig god gang i aktiviteterne i 2012. Sejlerskolen har været fyldt
op både på sommer- og vinterhold. Der bliver
gjort et rigtigt godt stykke arbejde af skoleudvalget. Det er dejligt at se at interessen for
vores sejlerskole efter et mindre dyk nu er på
vej op igen.
Som det fremgår af indkaldelsen genopstiller
vores skolechef igennem de seneste 6 år ikke
til bestyrelsen.
Der var ingen spørgsmål til skoleudvalget.

Fartøjsudvalget er tæt knyttet til det arbejde
der udføres omkring sejlerskolen. Populært
sagt er det fartøjsudvalgets medlemmer der
sørger for at sejlerskolens materiel er i orden.
I hvert fald at det er i orden når sejlsæsonen
starter. En af de større ting der er sket i 2012
er, at vores spækhuggere er blevet shinet op
ved at de i sommerferien var en tur på værft i
Kerteminde hvor fribordet blev frisket op med
ny lak og hvor apteringen blev gennemgået
og frisket op.
Derudover har fartøjschefen også i år haft
tæt kontakt med vores forsikringsselskab.
Oui Oui kolliderede tidligt på sæsonen med
en anden båd under starten på en kapsejlads.
Og desuden viste det sig, at Odin havde en
gammel kollisionsskade.
Og endelig var der en dramatisk sæsonafslutning hvor Ydun fik nogle voldsomme hug mod
stenene på Middelgrundsfortet og måtte
igennem en større reparation. En reparation
der ifølge pålidelige kilder er lykkedes særdeles udmærket.
Der var ingen spørgsmål til fartøjsudvalget.
Klubhusudvalget står som bekendt for driften
af klubhuset.
De vedligeholdelsesarbejder der er foretaget
i årets løb er fortrinsvis ikke-synlige ting som
udskiftning af faldstammer og reparationer på
diverse andre installationer.
Vi fik udlejningen af kiosken på plads så den
kunne åbne i forbindelse med påsken i 2012
og de åbner igen her til påsken 2013.
Vores anden lejer – Restaurant Strandberg –
mødtes vi med i byretten her i begyndelsen
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af marts. Jeg havde håbet at kunne fortælle
om resultatet her i aften, men dommen bliver
først afsagt den 2. april, så det må I desværre
vente med.
Vi lægger resultatet på hjemmesiden når det
foreligger.
Hanne Bang Nielsen spurgte om formanden
kunne fortælle om hvad hans fornemmelse
var. Formanden sagde, at han havde den fornemmelse at vi får medhold, men det var for
egen regning. Konsekvensen hvis K.A.S. ikke
får medhold vil være at man skal rette sig
efter dommen eller anke den.
Fest- og tursejlerudvalget har som navnet antyder stået for fester og ture i årets løb.
Nytårstur, filmaften, fødselsdagsarrangement
og standerhejsning i foråret.
K.A.S.-træf og høsttræf i løbet af sejlsæsonen.
Og som noget nyt også børneweekendturen
som er tilrettelagt specielt med henblik på at
børn – eller i nogle tilfælde børnebørn – får
en sjov og hyggelig tur.
Standernedhaling som afslutning på sejlsæsonen med sejlads, middag og dans.
Det blev kommenteret af Svend-Åge Bang
Nielsen med at lysbilledshows hvor medlemmer fortalte om deres sejlerrejser var en god
ide.
Informationsudvalget sørger for at holde
medlemmerne orienteret om hvad der sker
gennem klubblad, hjemmeside og facebookgruppe.
Og da det samtidig er vores ansigt udadtil er
det vigtigt at hjemmesiden løbende bliver opdateret og at det sker på en måde så vi bliver
synlige på Google og andre søgemaskiner.
Bådpladsudvalget
Bådene er blevet søsat og taget op – det er i
høj grad de samme rutiner fra år til år.
Med hensyn til projektet om bådhåndtering med sublift, som vi behandlede sidste år
på generalforsamlingen er der blevet lavet
nogle nye beregninger på økonomien med
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udgangspunkt i konkrete regnskabstal for
vores nuværende bådhåndtering. Ud fra dette
har bestyrelsen besluttet, at vi ikke ønsker at
gå ind i projektet på nuværende tidspunkt, da
vi ikke mener, at besparelserne står mål med
de investeringer der skal foretages på vores
bådplads.
Havneudvalget har skrevet en detaljeret beretning i årbogen. Det er Karsten MøllerHansen og Niels Laursen der sidder i bestyrelsen for Svanemøllehavnen A/S for K.A.S.
Der var to spørgsmål til dette punkt:
Sune Johansson: Oplevede én der faldt om
med hjertestop på bådpladsen, hvor der var
et medlem som var hurtig til at hente hjertestarteren som er ved K.A.S.’s klubhus. Kunne
det være en ide at have én ved bådpladsen? Formanden orienterede, at Frem havde
anskaffet en, som hænger ved Frems klubhus
og at
K.A.S. har tilbudt at betale halvdelen af udgiften til denne.
Henning Kjærsgaard: Kommer der stabilgrus
på pladsen? Johnnie Rørvig svarer: Ja det kommer i løbet af sommeren.
Kapsejladsudvalget har som sædvanlig stået
for vores andel af Svanemøllekredsens onsdagskapsejladser. Og så har der også i år været afholdt Åbne københavnske Mesterskaber
og sejladsen om Puks mindepokal i forbindelse med Høsttræffet.
Kajakudvalget som blev etableret sidste år er
gået i gang med arbejdet. Den blå container
som Svanemøllehavnen tidligere brugte som
værksted er blevet indrettet med plads til 16
kajakker og det er meningen at den gamle flydebro skal sættes i stand så den kan anvendes
til isætning af kajakker og så vil kajakkerne
blive samlet henne i hjørnet ind imod DSR.
Der var ingen spørgsmål til kapsejlads- eller
kajakudvalg.
Ud over beretningerne fra udvalgene er beretningerne fra Søulkene og KØS Sejlsport også
med i årbogen.
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Søulkene sejler i gaffelriggerne hver onsdag
i sejlsæsonen og afholder derudover nogle
sociale arrangementer i løbet af vinteren.
Som bekendt kan man blive medlem af søulkenes fællesskab hvis man opfylder kravene
med hensyn til alder og medlemsanciennitet.
KØS Sejlsport er en fælles ungdomsafdeling
for de tre klubber i Svanemøllehavnen. Den
optager børn og unge op til 25 år og der er
en aftale om at KØS-medlemmer kan overføre
medlemskabet til en af de tre ”moderklubber”
med bevarelse af medlemsanciennitet.
Der var ingen spørgsmål til KØS eller Søulkene.
Bestyrelsens beretning blev godkendt
C. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
Kassereren takkede for ordet.
Regnskabet blev gennemgået i hovedpunkter:
Resultatopgørelsen for 2012 før afskrivninger
udviser et tilfredsstillende overskud.
Til grund herfor ligger: På indtægtssiden
flugter årets resultat med budgettet og på
udgiftssiden ligger årets resultat 18.000
under. Det blev bemærket at der i udgifter
også er tillagt en forsikringsudbetaling på kr.
80.000 til Ydun, som først realiseres i 2013.
Baggrunden for afvigelsen på indtægtssiden i
forhold til budgettet for 2011:
Klubhusudvalg 30.000 kr. afvigelse i indtægter da vi ikke lejede det tidligere havnekontor
ud til kiosk før til påske.
Baggrunden for afvigelsen på udgiftssiden i
forhold til budgettet for 2012:
Klubhusudvalget 100.000 kr. afvigelse i udgifter 1/3 del mere faldstammerenovering og
elskab (står under noten ”vedligehold”).
Ekstraordinære udgifter.
Ud over udgift til faldstammer og Fylla er der
også ekstraordinært (og ikke budgetteret)
sket en renovering af alle spækhuggere for i
alt ca. kr. 120.000.
Bestyrelsen har godkendt de budgetafvigel-

ser, der har været; herunder spækhuggere og
yderligere faldstammearbejde.
Til balancen er der at bemærke, at vi fortsat
har en ganske stor likviditet, men også store
kortfristede gældsforpligtelser.
Regnskabet er gennemgået af den eksterne
revisor Christensen Kjærulff samt af de interne revisorer.
Hverken Christensen Kjærulff eller de interne
revisorer har haft bemærkninger til regnskabet.
Spørgsmål:
Ib Andersen spurgte til en TV-udsendelse
og om klubben havde fået nogen indtægter
herfor. Formanden svarede at det var en 10 år
gammel udsendelse.
Anne Ahlgreen: Hvor er udgiften på søsætning og bådplads for skolebådene. Hvorfor
er det vinterpladslejerne som skal betale?
Kassereren siger at det også blev diskuteret
sidste år. Klubben ønsker ikke at budgettere
udgifter og indtægter internt mellem udvalg.
Hvis vi begyndte på det ville det føre meget
vidt. Anne Ahlgreen igen: Det er dårlig stil at
det bliver bogført hos nogle få i klubben
i stedet for at det bliver bogført under vinterpladsen. Formanden siger at klubbådene
ligger gratis i havnen. Anne Ahlgreen igen:
Pladslejen stiger og det kommer til at gå
udover vinterpladsejerne. Det er et dårligt
princip. Signe Foverskov: forudsætningen er
at indtægter og udgifter skal balancere og
hvorfor skal klubben bogføre til klubben?
Anne Ahlgreen igen: Det skal udspecificeres
hvad det koster at få det i vandet. Niels
Laursen: det er en diskussion som har været
der i mange år, men der er mange ydelser
som man ikke kan splitte ud. Hvor stor en del
af administrationsomkostningerne bruges fx.
af bådejerne?
Ingen videre kommentarer – Årsregnskabet
blev godkendt.
D. Bestyrelsen forelægger budget og
planer for det kommende år
Der er i budgettet på indtægtssiden lagt for-
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højet kontingent og ændrede priser på sejlerskolen og bådpladsen til grund.
I vil se, at budgettet på udgiftssiden er lagt
konservativt – herunder med ekstra luft til
klubhusudvalget. Samtidig er bådpladslejen
til kommunen forhøjet, og administrationsudgiften afspejler den præmieforhøjelse vi har
fået fra forsikringsselsskabet.
Der er budgettet med et underskud på kr.
155.000 efter afskrivninger.
Spørgsmål: Susanne Hansen: hvad er det vi
betaler til Københavns Kommune? Kassereren: det er leje af vores vinterbådplads.
Jørgen Warming (JW): Det er betænkeligt
at vi igen i år opererer med et budget hvor
bundlinjen er negativ. Kassereren: Der er
afskrivninger og efter drøftelse med vores
revisor så forventer vi at afskrivningerne
falder henimod 2021. Alternativt skal vi lade
være med at regne afskrivningerne med. JW:
I spiser af egenkapitalen, afskrivninger er jo
det samme som at købe en vare på afbetaling, det er penge som der skal redegøres
for i regnskabet. Afskrivningerne vil måske
ikke falde, bestyrelsen har den holdning at vi
tager store udgifter ind løbende. Kassereren:
Det her er omvendt også konsekvensen af
tidligere års regnskabspraksis og det bødes
der for nu. Bestyrelsen accepterer at det
er den fremgangsmåde, og det er svært at
pålægge medlemmerne højere kontingent.
Niels Laursen: Der er den samme problematik
i havnen, der har været nogle store anlæg, så
de er nødt til at afskrive således at det bliver
en opsaringsforening på denne måde bliver
likviditeten større og større.
E. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten forslår at vi tager det bid for bid,
dette blev vedtaget.
§4: Optagelse, udmeldelse og eksklusion af
medlemmer
Stk. 5. Et medlem, der ikke senest 3 måneder
efter 1. april eller 1. oktober har betalt forfaldent kontingent, kan slettes som medlem.
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Ændres til
Stk. 5. Et medlem, der 3 måneder efter 1.
april eller 1. oktober ikke har betalt forfaldent kontingent eller som har et tilsvarende
økonomisk udestående med klubben, der er
mere end 3 måneder efter forfaldsdatoen,
kan slettes som medlem.
Olaf Kristensen: foreslår et påkrav, formanden
svarer at, der bliver sendt en rykker før man
bliver smidt ud af klubben.
Anne Ahlgreen: der skal stå mindst foran tilsvarende, således at ændringsforslaget lyder:
Stk. 5. Et medlem, der 3 måneder efter 1.
april eller 1. oktober ikke har betalt forfaldent kontingent eller som har et mindst tilsvarende økonomisk udestående med klubben, der er mere end 3 måneder efter forfaldsdatoen, kan slettes som medlem.
Bestyrelsen tilsluttede sig denne ændring.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
§ 5. Kontingenter og gebyrer m.v.
Stk. 3. Nedsat kontingent betales af følgende
kategorier:
- Aktive medlemmer, der bor uden for HTområdet, betaler 1/2 kontingent.
Ændres til
- Aktive medlemmer, der bor i en afstand af
mere end 50 km i fugleflugtslinje fra klubbens
adresse eller i udlandet, betaler 1/2 kontingent.
Tilføjes
- Medlemmer, der er under uddannelse,
betaler 1/2 kontingent mod forevisning af
gyldigt studiekort eller lignende. Nedsættelsen gælder for et år ad gangen.
Debat fra salen:
Svend Åge Bang Nielsen: Hvordan er man
nået til 50? Formanden: Hvis man tager en
grænse på det gamle HT-område, så passer
det fint og er nogenlunde status quo.
Anne Ahlgreen vil gerne have tilføjelsen begrundet.
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Svend Åge Bang Nielsen: De fattige skal hellere have hjælp.
Formanden: Praksis har været at, man får det
hvis man søger om det hos bestyrelsen.
Erik Vilhelmsen: Alt kan jo misbruges og det
bliver det overalt og lad dog endelig lade den
61-årige få rabat, og det er en god ide at
prøve at få flere unge medlemmer ind.
Jacob Ryding: skal det ikke være til dem der
tager en videregående uddannelse?
Charlotte Andersen: Foreslår at man skal have
SU-uddannelse.
Ole Risgaard: Bestyrelsen bør trække forslaget tilbage.
Susanne Hansen: Får man også rabat på
undervisning? Signe Foverskov: Nej det er kun
på kontingentet.
Svend Åge Bang Nielsen: det er ukonsekvensagtigt.
Emil Hahn Pedersen: Støtter Charlottes forslag om at der skal stå at man skal være under en SU-berettiget uddannelse.
Margit Arentoft: Man får ikke automatisk nedsat sit kontingent når man bliver pensionist,
man skal søge om det.
Nyt forslag til tilføjelse: Medlemmer, der er
under en SU-berettiget uddannelse, betaler
1/2 kontingent mod forevisning af gyldigt
studiekort eller lignende. Nedsættelsen gælder for et år ad gangen.
Forslaget blev vedtaget.
Paragraf 6:
§ 6. Regnskab, årsberetning og revision
Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også
skal indeholde årsregnskab samt budget
udsendes, så det er medlemmerne i hænde
senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Ændres til
Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også
skal indeholde årsregnskab samt budget skal
være tilgængeligt for medlemmerne ved fremæggelse i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære gene-

ralforsamling.
Formanden begrunder: Det er dyrt at sende
den røde bog ud og der er flere og flere medlemmer som spørger hvad de dog skal med
den? Årsberetningen bliver lagt frem i klubhuset og den bliver lagt på nettet så den er
tilgængelig for alle 14 dage før.
Svend Åge Bang Nielsen: vil medlemslisten
blive ajourført og vil den røde årbog blive
afskaffet?
Henrik Effersøe: Er ikke det, som forslaget
handler om.
Der var ikke flere kommentarer.
Dette blev vedtaget.
Stk. 5. Klubbens revision består desuden af
to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse,
at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger på tilsvarende måde to kritiske
revisorsuppleanter.
Ændres til
Stk. 5. Klubbens revision består desuden af
to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse,
at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af
bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant for
de kritiske revisorer. Suppleanten vælges for
et år ad gangen.
Stk. 5: Forskellen er at vi nu har to revisorsuppleanter og bestyrelsen foreslår at vi
nøjes med en. Det blev vedtaget.
§ 7:
Stk. 1. Generalforsamlingen, der er klubbens
højeste myndighed i alle anliggender, afholdes hvert år i marts måned. Den ordinære

GENERALFORSAMLINGEN
generalforsamling skal indkaldes med mindst
14 dages varsel.
Ændres til
Stk. 1. Generalforsamlingen, der er klubbens
højeste myndighed i alle anliggender, afholdes hvert år i marts måned. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes skriftligt med
mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan sendes elektronisk til de medlemmer, der har
oplyst en e-mailadresse.
Forslaget blev vedtaget
Stk. 4. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet, der undertegnes af dirigent og
referent, bringes i medlemsbladet.
Ændres til
Stk. 4. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet, der undertegnes af dirigent og
referent, bringes i medlemsbladet eller fremlægges i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
Forslaget blev vedtaget
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
i. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ændres til
i. Valg af ekstern revisor samt kritisk revisor
og suppleant for kritisk revisor.
Forslaget blev vedtaget
F. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til
720,- kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyret
uændret til kr. 600,Kassereren begrundede: Sidst vi havde en
kontingentstigning var i 2010 og derfor er
det rimeligt at tage det op igen.
Forslaget blev vedtaget.
G. Valg af formand
Formanden var ikke på valg.
H. Valg af bestyrelsesmedlemmer
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Margit Arentoft – genvalgt
Johan Piil-Henriksen – genvalgt
Signe Foverskov og Kristine Niss træder ud.
Johnny Aa. Jørgensen og Emil Hahn Pedersen
blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
I. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Revisionsfirmaet er valgt.
Poul Støvhase blev valgt
Knud Dahl blev valgt som revisorsuppleant og
Tine Nørgaard går ud.
J. Eventuelt
Svend Åge Bang Nielsen: Han synes den røde
bog må godt forsvinde hvis klubben beholder
bladet.
Johnnie Rørvig: 4. april skulle der have været
søsætning og den er udsat til 9. april pga.
vejret.
Emil Hahn Pedersen: Er enig i at BARKASSEN
er et vigtigt blad og han håber at der er et
andet og bedre alternativ.
Erik Vilhelmsen: Under beretningen kunne det
være fint at udvalgsformændene selv fremlægger deres beretninger og nye bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig.
Johan Piil-Henriksen: Opfordrer til at der
kommer flere medlemmer til generalforsamlingerne.
Formanden har ordet: Siger tak for denne
gang til Signe Foverskov og Kristine Niss.
Dirigenten sagde tak for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

H Referent Charlotte Andersen

Dirigent Henrik Effersøe
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SVANEMØLLEKREDSEN

Svanemøllekredsen afholder

Netværk
til
Søs
Lørdag den 4. maj kl. 10.00
S

ejlsport handler i høj grad om fællesskab.
Vi står foran en ny sæson hvor vi skal
have så mange både og så mange sejlere på
vandet som muligt. Som optakt til vores ugentlige onsdagssejladser inviterer Svanemøllekredsen til ”NETVÆRK TIL SØS” – et sted
hvor både kan møde mandskab og mandskab
kan møde både.
Vi ved, at der findes bådejere som mangler
mandskab og at der findes både nye- og
erfarne sejlere, der mangler både at sejle på.
Det er det ”match” vi vil forsøge at hjælpe
til med ved at afholde ”NETVÆRK TIL SØS”
inden sæsonen for alvor går i gang.
Dagen er ikke kun for dem der allerede har en
”partner”
For de både, der allerede synes at have helt
styr på båd og mandskab, vil vi opfordre til
at I støtter op om fællesskabet og møder op
– det kan jo være nok så rart, at møde nye
sejlere, der måske kan træde til den dag I selv
måtte mangle en gast. Det ses jo at både ikke
sejler grundet gastemangel – her kunne et
gastenetværk være rar at have.
Og endelig så skal vi ud og banke lidt vinterrust af – og have masser af social hygge.

Dagens program
Kl. 10.00-10.15 Fælles morgenmad og
			
Briefing
Kl. 10.15-11.00 ”Hvad er successen ved det
			
gode teamwork”?
			
v/ Peter Wolsing, Dansk 		
			
Sejlunion
			
Udlevering af ”Teamwork/		
			
test øvelser”
Kl. 11.00-11.30 ”NETVÆRK TIL SØS”
			
starter. Bådejere kan an			
oncere deres gastebehov.
			
Gaster kan annoncere 		
			
deres bådbehov.
			
OBS: Liste laves
Kl. 11.30På vandet + rollefordeling
			
+ træning (frokost på 		
			
vandet)
Kl. 13.30Start en let kapsejlads.
Kl. 16.00I havn
Kl. 17.00Evaluering + grill og hygge
Arrangementet er gratis, men på grund af
forplejningen er det vigtigt at I tilmelder jer!
Tilmeldingen er bindende og der vil blive opkrævet 250 kr. hvis man udebliver.
Tilmelding skal ske til Charlotte Andersen på
charlotandersen@gmail.com
Vi glæder os til at se jer!
TILMELDING SENEST 27. april 2013

H Kapsejladsudvalget

Charlotte Andersen

SÆT KRYDS I KALENDEREN

27

Nyt fra

KapsejladsI

kapsejladsudvalget har vi følgende gode
tilbud til jer:

11. maj 2013 fra kl. 8.00
Trimdag for spækhuggere
25. august 2013
Åbne Kjøbenhavnske Mesterskaber
i Spækhugger og Yngling
14. september 2013
Klubmesterskaberne
Information om trimdagen
Igen i år afholder Kapsejladsudvalget, i samarbejde med Spækhuggerklubben, trimdag
for spækhuggere. Det er en unik mulighed for
at blive klar og få optimeret båd og mandskab inden det går rigtig løs til onsdagskapsejladserne.
Inden vi sejler ud, vil der fra kl. 8.00 være
mulighed for at få justeret vantspænding og
gennemgået grejet, sammen med spækhuggerkolleger på mole N2 (Spækhuggermolen).
Vi mødes på vandet kl. 10.00. Her er der
lagt en bane ud og mens vi sejler om kap vil
kompetente og rutinerede trænere komme
ombord i bådene og give os råd og vejledning
om trim og taktik.

udvalget

Kom og vær med!

Der informeres nærmere om de Åbne Kjøbenhavnske Mesterskaber i Spækhugger og Yngling og om klubmesterskaberne når tiden
nærmer sig for deres afholdelse.

H Kapsejladsudvalget
Sune Johansson
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SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
N

u nærmer foråret sig ganske langsomt
og dermed klargøring af båden. Havnen
vil gerne gøre alle opmærksom på, at alt
affald skal sorteres i de dertil indrettede
beholdere. Vi, og dermed alle bådejerne, vil
få en ekstra regning på affaldssortering hvis
der er f.eks. er tomme malerdåser i brandbart
affald (den blå container).
Mail adresse
Hvis man har en mail som kan/må bruges af
Svanemøllehavnen vil vi meget gerne have
den. Det er en fordel for alle hvis havnekontoret har mailadressen så vi hurtigere kan give
besked om ”ting” der sker på og i havnen.
Så send havnekontoret en mail på info@smhavn.dk med evt. ændringer eller tilføjelser.
Navn på båden
Ifølge havnereglementet skal der være tydeligt navn og hjemhavn på båden agter og navn
foran på båden der skal kunne læses fra land
/broen.
Er der ikke navn på båden der kan ses fra land
/broen vil vi i første omgang sætte en seddel
på båden og samtidig kontakte bådejeren.
Bådejeren vil få besked på at sætte korrekt
navn på båden, sker dette ikke betragtes det
som misligholdelse af aftalen med deraf følger, jævnfør havnereglementet.
Det er ikke for at genere bådejerne, vi beder
om navn på båden, men Svanemøllehavnen
A/S er forpligtiget til at sørge for dette ifølge
forpagtningsaftalen med By og Havn (tidligere Københavns Havn) og af sikkerhedsmæssige hensyn til personalet, der skal se efter at
det er den rigtige båd der ligger på pladsen
når der bl.a. sættes årsmærker på.

Forsikring
Der vil forekomme stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring, dette igen for at overholde vores aftale i forpagtningsaftalen med
By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte
besked og vi skal så bede om en kopi af forsikringen samt at denne er betalt.
El
Jævnfør stærkstrømsreglementet for marinaer
(kapitel 709 bilag A) skal tilslutningen til en
strømstander være forsynet med jord og være
i èn længde uden samlinger, dette af sikkerheds hensyn.
Stævner
Den 3.-5. maj afholdes der et stævne for CB
66, DFÆL afholder sommerstævne d. 4.-6.
juli og ugen efter er der nordisk mesterskab
for X-99, alle stævner afholdes med hovedvægten på Svaneknoppen, Nordmolen.
Sidste nyt
Som noget nyt vil Sejlklubben Sundet forsøge
sig med udlejning af plads til autocampere i
området på Svaneknoppen, landplads DS, fra
ca. 1. maj til 1. oktober.
Et udvalg af alle sejl- og roklubber og andre
med deres gang i havnen er ved at arrangere
en havnedag d. 10 august, mere herom senere.
Tilbage er kun at ønske alle en rigtig god,
varm og sikker sæsonstart.

H John Vestergaard

Havnefoged

SEJLADS MED GAFFELRIGGER
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere

Modelskibe i Køge

K

øge Maritime Aktivitetscenter er en forening af kreative Køge-borgere som
bygger modeller af de skibe, som deltog i
søslagene i Køge bugt 1677 0g 1710. Over
mere end 10 år har man bygget en imponerende af model ”Christianus Quintus” der
førtes af Niels Juel i søslaget mod svenskerne
den 1. juli 1677. Flere lignende projekter er i
gang i centeret.
21 søulke og ledsagere trodsede vintervejret
den 13. marts og tog til Køge til et foredrag
om arbejdet og en rundvisning i centerets
værksteder, hvor alt bliver lavet i hånden efter
bl.a. originale tegninger fra Søetatens Tegningssamling. Selv modellerne af skibskanonerne bliver støbt i bronze. Et imponerende
professionelt udført tålmodighedsarbejde.
Søulk Svend Aage Linde supplerede med et
foredrag, der satte tiden omkring søslagene
i historisk perspektiv og forklarede bl.a.,
hvordan det lykkedes Niels Juel at slå den
i mandskab og materiel overlegne svenske

flåde ved træning af sit mandskab, dygtig
kommandoføring og fremragende sejladsfærdigheder.
Efter besøget i aktivitetscenteret blev det
til en rigtig søulkefrokost i Skipperkroen på
Køge Havn.
Flere af deltagerne i onsdagssejladserne har
udtrykt ønske om at ændre mødetidspunktet
fra kl. 09.00 til kl. 10.00. Ikke fordi vi her
i vores jubilæumsår har tænkt os, at vi nu
skal til at ligge på den lade side. Men den
fortvivlende morgentrafik mod København
gør det efterhånden vanskeligt for flere at nå
frem til kl. 09.00, medmindre man accepterer,
at sidde og spilde tiden i trafikøerne – og
”mimrekortene” kan jo også først benyttes
efter kl. 09.00.
Onsdag den 1. maj prøver vi derfor at indlede sejlsæsonen med en time mere under
dynerne og mødes til de indledende manøvrer i klubhuset kl. 10.00.

Se Christianus Quintus på bagsiden.
Knud Erik Gleie
22334001

Ole Risgaard
39298979

Hans Henning Eriksen
39644442

K.A.S.
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FORSIDEN
Sommertur
Bagsiden
Christianus Quintus

INFORMATIONSUDVALGET
Emil Hahn Pedersen		
26 37 52 95
Jon Bundesen (webmaster).......... 21 47 58 86
Margit Arentoft (BARKASSEN)... 22 12 11 35
Sidste frist for aflevering af materiale til BARKASSEN 4, 2013 er den 10. maj på e-mail til
barkassen@kas.dk medmindre andet er aftalt.
Digitale fotos ønskes i så høj opløsning som
muligt.
Tryk Baurs Offset.......................... 44 94 93 00
INTERNET

Internet
Hjemmeside . ...................................... www.kas.dk
E-mail .................................................. kas@kas.dk
Formand ....................................formand@kas.dk
Sejlerskole . .....................................skole@kas.dk
BARKASSEN ..........................barkassen@kas.dk
Webmaster . ......................... webmaster@kas.dk
Teknisk webmaster ...................... teknik@kas.dk
Fest-og tursejlerudvalget ............... fest@kas.dk
Klubhusudvalget . .......................lokaler@kas.dk
Bådpladsudvalget................. baadplads@kas.dk
Kulpladsen............................ kulpladsen@kas.dk

KLUBKONTOR
Forretningsfører ..............Nelly Lisby Brefelt
Klubkontorets åbningstider
Telefon tirsdag og torsdag kl. 12-14
Personlig onsdag
Vinter kl. 15-18
Sommer kl. 17-20 (sejlsæson)
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
Bank ........................................2113 3491339585
HAVNEKONTOR
Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider - alle dage
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
KØS-SEJLSPORT
Formand Erik Müller......................21 69 13 39
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)
Henrik Nielsen .......................................................
E-mail junior@kos-sejlsport.dk
www.kos-sejlsport.dk
MARINA KIOSK/SHOP
Kiosken åbner igen medio april 2013.

ANNONCER I BARKASSEN
Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2013. Oplag: 1100 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN udgives i 2013: 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 i S/H 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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BESTYRELSE
Formand
Niels Erik Andersen		
Næstf., Margit Arentoft		
Kasserer
Kirsten M. Christensen		
Allan Jensen		
Johnny Aa. Jørgensen		
Niels Laursen		
Emil Hahn Pedersen		
Johan Piil-Henriksen		
Johnnie Rørvig		
UDVALG
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen		
Klubhusudvalg
Margit Arentoft		
Kasserer
Kirsten M. Christensen		
Skoleudvalg
Johnny Aa. Jørgensen		
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig		
Havneudvalg
Niels Laursen		
Karsten Møller-Hansen		
Fartøjsudvalg
Allan Jensen		
Informationsudvalg
Emil Hahn Pedersen
Kajakudvalg
Christopher Pethick
Fest-og tursejlerudvalg
Johan Piil-Henriksen		

35 43 44 18
22 12 11 35
40 11 89 85
20 30 50 88
20 83 04 34
29 91 12 12
26 37 52 95
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40 45 03 31
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30 36 14 94
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40 45 03 31
29 91 12 12
45 85 86 68
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26 37 52 95
39 29 91 11
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17.
28.
29.
Maj
1.
4.
11.
13.
31.
Juni
2.
11.
19.
21.-23.
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APRIL
Navigationsprøve - mundtlig
kl. 09.00-16.00
Søulkearrangement
Søsætning på Kulpladsen
kl. 07.00-17.30
Forårsfest kl. 18.00
Informationsaften for sejlerskolens
elever
Bestyrelsesmøde
Standerhejsning kl.07.55
Første aften på sejlerskolen
MAJ
1. Søulkesejlads præcis kl. 10.00
Svanemøllekredsens arrangement
“Netværk til Søs”
Trimdag for spækhuggere
Bestyrelsesmøde
K.A.S.-træf
JUNI
K.A.S.-træf. Sejlads, middag
og fest
Fællestur med sejlads og middag
Bestyrelsesmøde
Sommertursmøde kl. 19
Skoleweekendtur

6.

JULI
DFÆLes sommertræf
i Svanemøllehavnen
Sommertur start

August
16.-18.
25.
30.-

AUGUST
Svanemøllekredsens fællestur
Åbne Kjøbenhavnske Mesterskaber
Høsttræf

Juli
4-7.

September S E P T E M B E R
-1.
Høsttræf med kapsejlads, middag 		
og fest
14.
Klubmesterskaberne

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

Søulkeudflugt
P

å Køge Maritime Aktivitetscenter findes denne model af ”Christianus Quintus” der førtes
af Niels Juel i søslaget mod svenskerne den 1. juli 1677.

