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NYT FRA K.A.S.

Formandens
klumme
L

ad mig starte med nyheden om, at Restauratør Albert Strandberg har hævet
den ankesag som skulle have været for landsretten i slutningen af februar.
Det betyder, at der fremover ikke er tvivl om,
at vi kan benytte klublokalet Jomsborg på den
måde som vi har gjort siden 2005 og at vi
ligeledes kan fortsætte med at udleje lokalet i
stuetagen til Marina Kiosken som vi har gjort
de senest to år.
Og så håber jeg, at begge parter er indstillet
på, at vi fremadrettet kan få etableret et godt
samarbejde mellem sejlklubben og restauranten til glæde for begge parter.
Ud over dette, er foråret som sædvanlig en
periode med mange aktiviteter i K.A.S. – prøv
selv at checke kalenderen en ekstra gang om
der er noget du har overset.
Som noget nyt har du ikke fået den røde årbog tilsendt sammen med dette nummer af
BARKASSEN. Den er stadig til rådighed på
den sædvanlige form, men du må selv hente
den i klubhuset (på kontoret eller i Jomsborg)
Indtil du får hentet den kan du finde beretninger, regnskab og budget på kas.dk. Og så
håber jeg at vi ses til generalforsamlingen den
26. marts.
Noget andet nyt er, at Nelly stopper som
forretningsfører her med udgangen af marts.
I den anledning holder vi en afskedsreception
for hende den 28. marts.
I forbindelse med at Nelly stopper som forretningsfører har vi lagt bogholderiet og de
rene administrative opgaver ud til et eksternt
firma, og vi regner med at udbygge kas.dk

med funktioner til at støtte udvalgenes arbejde med arrangementer, tilmeldinger og
lignende.
Men der vil naturligvis stadig være mulighed
for at henvende sig telefonisk eller personligt
til klubbens kontor. Telefontiden vil ligge i
forbindelse med den ugentlige åbningstid, og
det er aftalt med Nelly og Margit at de i en
overgangsperiode deles om at passe kontoret.
Og så kan vi i øvrigt så småt begynde at
glæde os til at sejlsæsonen starter. Og læg
mærke til at mødetidspunktet til standerhejsningen i år er rykket, så vi ikke skal helt så
tidligt op.

H Niels Erik Andersen

VIGTIGT

3

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling

Onsdag den 26. marts kl. 19.30
i klubhuset

Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år
e. Behandling af indkomne forslag
f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
g. Valg af formand
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer
i. Valg af revisor og revisorsuppleant
j. Eventuelt

OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes §7 stk. 2:
”Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder”.
Ad punkt e: Indkomne forslag - ingen
Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til kr 780,- kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret til kr 600,Ad punkt g: Valg af formand - Formanden er på valg - villig til genvalg
Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margit Arentoft, næstformand
ikke på valg
Kirsten Christensen, kasserer
på valg - ikke villig til genvalg
Johnny Aa. Jørgensen		
ikke på valg
Linda Jersin			
på valg - villig til genvalg (indtrådt i perioden for 1 år)
Allan Jensen			
på valg - ikke villig til genvalg
Emil Hahn Pedersen		
ikke på valg - ønsker ikke at fortsætte
Niels Laursen			
på valg - villig til genvalg
Johnnie Rørvig			
på valg - villig til genvalg
Ad punkt i: Valg af ekstern revisor samt kritisk revisor og suppleant for kritisk revisor.
Som revisor foreslår bestyrelsen
Christensen Kjærulff
Som interne revisorer foreslår bestyrelsen
				
Jørgen Warming - på valg - villig til genvalg
				
Poul Støvhase - ikke på valg
Som suppleant for interne revisorer foreslår bestyrelsen
				
Knud Dahl - på valg
Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Flemming Hållen-Kragh, Svend Bie.

H

Med venlig hilsen - Bestyrelsen

SKOLEUDVALGET
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Teoretisk prøve i

Navigation
H

vis du skal til teoretisk prøve i navigation,
så læs her:

Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokale.
Prøven er fordelt på 2 dage:
Mandag den 31. marts kl. 19.00 til 22.00
afholdes skriftlig prøve.
Lørdag den 5. april kl. 09.00 til 16.00 afholdes mundtlig prøve.
Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet
senest den 6. marts.

Den skriftlige prøve består af en 2 timers navigationsopgave og en 30 minutters multiple
choice opgave indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandsskab.
Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon
under prøven.
Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20
minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges
særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler.
Når de skriftlige prøver er rettet, bliver plan
for mundtlig prøve lagt ind på www.kas.dk.

H Ole M. Pedersen
Skoleudvalget

NYT FRA K.A.S.
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Reception i

Klubhuset
Fredag den 28. marts kl.16
V

ores allesammens Nelly Brefelt stopper som forretningsfører den 31. marts efter 16 år på
posten. Det markeres med reception i Jomsborg fredag den 28. marts.
Nelly holder dog ikke helt - hun vil stadig være på kontoret af og til i åbningstiden om onsdagen.
Der vil være lidt mundgodt og en fadøl - så kom og sig farvel til vores søde Nelly - vi vil savne
hende... hun har med sit gode humør støttet og hjulpet os i mange år.
Tilmeld jer til margit@kas.dk da det vil være dejligt at vide hvor mange der kommer.
Gaver
Husk, at fruen drikker hvidvin - derudover vil vi sætte en lille skattekiste op til et lille bidrag til
hendes Afrikasafari.
Mød talstærkt op!

H Mange hilsner

Bestyrelsen
Margit Arentoft

Sejlerskolen indbyder alle nye elever til

Informationsaften
S

Onsdag den 23. 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.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

FEST-OG TURSEJLERUDVALGET
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Invitation til

Klubmiddag
Onsdag den 26. marts kl. 18.00
I

i Restaurant Strandberg

forbindelse med generalforsamlingen den 26. marts serverer Restaurant Strandberg
følgende klubmiddag:

Amerikansk oksecuvette, letrøget svampesauce med estragon, grøntsagsragout og sprød
kartoffel - hertil hjemmebagt brød
Kaffe og Gateau Marcel med vanillieiscreme
Klubpris: 175 kr. pr. couvert
Tilmelding til margit@kas.dk senest mandag den 23. marts kl. 12.

H Fest- og tursejlerudvalget

Margit Arentoft

FEST-OG TURSEJLERUDVALGET
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Husk

Klubbens
Fødselsdag den 13. marts
O

høj kære K.A.S. medlemmer, kom og vær med til at festligholde vores gamle klub på dagen
- torsdag den 13. marts fra kl. 17.00 i klublokalet Jomsborg.
Der vil være et udvalg af herlige sandwich, øl
og vand.
Arrangementet er gratis med adgang for alle
medlemmer og venner.
Slut op om din klub og mød dine sejlervenner,
så I kan aftale den kommende sæsons eventyr.
Tilmelding til fest@kas.dk senest mandag den
10. marts kl. 12.

H Vel mødt og hjertelige hilsner
Fest- og tursejlerudvalget
Judy, Hanne og Anne

SPÆNDENDE LÆSNING
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Æventyrlig

Sejlads
Tristian Jones sejlede (1969-75) fra New York
til London via Dødehavet (-394 m.), Amazon
floden og Titicana søen (+ 3812 m.). Størstedel af turen til og med Amazon var i yawlen
”Barbara”, 40 fod.

Efter Amazon blev ”Barbara” på Saint Vincent
skiftet ud med ”Sea Dart”, blot 20 fod lang,
men oprindelig bygget til Nordvestpassagen
mellem Alaska og Grønland. Skrog, rig, sejl,
dæks- og navigationsudstyr var fuldkomment.
Hun stak ringe med tre parallelkøle. Hun klarede da også turens tredie ben perfekt. F.
eks. en 2-km lang bumpetur ned over et af
Paraguay flodens vandfald.

TJ valgte at dreje ind i Amazon via den sydlige
gren, Parafloden, her kom tidevandet kun med
ni knob. Hovedfloden har ved fuldmåne en
tidevandsbølge (pororoca) fem meter høj,
som brøler ind med femten knobs fart. Oppe
ved Manaus er Amazon 120 km bred. Ved
mundingen 450 km.

I Amazon var der farer alle vegne (boa constrictors, jararacaslanger etc.), men farligst af
alle jungledyrene anses insekter at være, de
sover aldrig. Dog blev den senere tur ned ad
Paraguay/Paranafloden til La Plata fraTiticanasøen værre. Her hang anakondaerne ned fra
træerne, til tider med maverne fulde af sprællende fisk. En enkelt havde spist en ”gris” og
lå ude af stand til at røre sig på en sandbanke, mens myrer åd den udefra. På dette tredie
ben krøb en lille edderkop lynhurtig ind i TJ’s
håndflade. Hvis han gravede efter den ville
han dø på mindre end 3 min. Den kunne først
fjernes 9 mdr. senere, da død. I al den tid var
kun een hånd til rådighed for sejlads. Fremme
ved Paso de Moros vejede TJ 36 kg mod normalt 54. Måske bidrog et antal bændelorme
også godt hertil.

På vejen ind forsøgte han at fortøje fri af
træer, så de 4 cm lange myrer ikke faldt for
meget på dækket. Til at spise dem fortøjede
han fire 1/2 m lange kamæleoner langs dækket. Der var farer allevegne. Når de ankrede
ude i strømmen kom flydende øer nemt under
ankerkæden, og kunne vokse til 100 tons
Amazonjungle, så der måtte ofte renses hver
time hele natten.

TJ kalder turen frem til Mato Grosso for ”Det
grønne helvede”, idet floden bugtede sig med
mange sidefloder. Efter en dags sejlads kunne
han sommetider over en smal halvø se morgenens afgangspunkt. Der var også mange fejl
kanalvalg, hvor ”Sea Dart” mod strøm måtte
trækkes tilbage igen. Storm i La Plata’s munding slog ”Sea Dart” ind på klipper, men TJ
bjergede sig lige ind i Montevideos havn.

Efter 2150 km, noget længere oppe end
Manaus, måtte TJ opgive at nå Titicana ad
den vej. På vej ud ad Amazon fortøjede han
”Barbara” midt mellem to 40 fods træer med
kronerne hver sin vej, og drev så med 7 knobs
fart forbi Manaus ud igen af Verdens vandrigeste flod.

Båden blev så dækslast hjem til Sussex.
Salg af udstyr sikrede TJ en flyvebillet, men
hjemme igen var der ingen penge til at klare
Toldmyndighedernes krav – men det er en
anden historie.

Dødehavet såvel som Titicanasøen krævede
naturligvis lastvogn transporter over land.
På vejen hjem til London, krydsede Tristian
Jones Atlanterhavet for 18. gang og havde nu
sejlet ialt 400.000 sømil. Original titel: The
Incredible Voyage, ISBN 82-7315-867-5.

H Hanne & Svend Aage

HIDEAWAY

WWW.SOSGILLELEJEHAVN.DK
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DANSK SEJLUNION

Nyt

Forsikringstilbud
på trapperne
D

en 27. februar lancerer Dansk Sejlunion
en ny forsikringsordning til alle bådejere
i medlemsklubberne. Den nye ordning giver
bådejerne flere tilbud at vælge mellem, og
samtidig får de en mægler med som forsikringsrådgiver.
Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sejlerne
får et betydeligt løft, når en ny ordning træder i kraft den 27. februar. Ordningen erstatter Dansk Sejlunions hidtidige Codan-aftale,
der udløb ved årsskiftet.
Den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev.
”For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre eller fire selskaber. Det giver
dig mulighed for at sammenligne – og vælge
dét tilbud, der passer dig bedst. For et andet,
så har du en forsikringsmægler med som din
rådgiver i processen. Mægleren bruger sin
ekspertise til at anbefale en løsning, men det
endelige valg er naturligvis dit eget,” siger
Steen Wintlev.
Tættere på den enkelte sejler
Tanken bag den nye forsikringsordning er at
kunne tilbyde løsninger, der kommer tættest
muligt på den enkelte bådejers individuelle
behov. Derfor har det været en høj prioritet
at få flere selskaber med i ordningen, både
for at sikre en sund indbyrdes konkurrence og
samtidig skabe tilbud med varierende indhold, forklarer Steen Wintlev.
Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk Sejlunion og en forsikringsmægler

samt i første omgang fire forsikringsselskaber,
der alle har lystfartøjsforsikringer som et kerneprodukt (selskabernes navne kan offentliggøres senere).
Bestilling via sejlsport.dk
Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning
er:
• Som bådejer udfylder du en forsikrings-		
formular på Dansk Sejlunions hjemmeside.
• Mægleren modtager formularen – og indhenter tilbud på en kaskoforsikring, 		
tilpasset dine behov.
• Du får tre-fire tilbud retur – sammen med
en anbefaling fra mægleren.
• Når du har valgt selskab, sikrer mægleren,
at du får den rigtige police til den kor-		
rekte pris.
Hele processen foregår online. I begrænset
omfang vil det også være muligt at komme i
telefonisk kontakt med mægleren.
”Det er en vigtig pointe, at mægleren er
Dansk Sejlunions partner – og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer
dine interesser som forsikringstager,” forklarer
Steen Wintlev og tilføjer:
Hjælp ved skader
”Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig med at udfylde skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret med det
rigtige ordvalg og så videre. Også, hvis du
får ballade med selskabet, kan du trække på
mæglerens rådgivning.”
Prisniveauet på forsikringerne bliver konkurrencedygtigt, fastslår Steen Wintlev.
”Forsikringen bliver billigere at købe gennem

DANSK SEJLUNION
Dansk Sejlunion i forhold til, hvis du køber
samme forsikring på egen hånd,” siger han.
Kollektiv ansvarsforsikring
Foruden de individuelle tilbud på kaskoforsikringer, så kommer ordningen også til at
omfatte en prismæssig attraktiv ansvarsforsikring til alle bådejere i medlemsklubber under
Dansk Sejlunion. Ansvarsforsikringen bliver et
standardprodukt, administreret af mæglerfirmaet.
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Tilbud til 2.
klubberne
løb afstanden i mellem Freja og Sigyn
I førsteogomgang
Sejlunionbetragtelig
fokuseS6 var påhar
vej Dansk
mod slagmærket
ret på løsningen til klubbernes medlemmer. I
næste omgang vil ordningen blive udbygget
til at omfatte tilbud på forsikring af klubhuse,
indbo og klubbernes både.
Den nye forsikringsordning bliver yderligere
omtalt i næste udgave af medlemsbladet SEJLER, foruden løbende nyheder om ordningen
på sejlsport.dk.

H Dansk Sejlunion
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Sommertur
i den svenske skærgård
Hej alle sejlere!
For lidt siden var jeg i tankerne tilbage til
sommeren 2005, hvor nogle gode folk i
K.A.S., havde besluttet, at sommerturen skulle
gå til Norge. Det blev til en af de bedre ture
i min tid i klubben. Det startede med regn
og kuling og endte med de flotteste dage i
skærgården. Smuk natur, spændende sejladser, naturhavne, god mad og en fantastisk
besætning.
Og hvorfor var det lige, at jeg endte der i
mine tanker? Jo, jeg sidder lige og laver en
skitse med de første tilmeldinger til dette års
sommertur. Jeg tænker på alle de steder jeg
har oplevet før og som vi kan opleve på turen.
Det kan godt blive et inferno af oplevelser.
Lange stræk med rullende vagter, korte intense kryds i høj sol, spændende havnemanøvrer
på begrænset plads, idylliske naturhavne med
solvarme klipper, god mad og alle os sejlere.
Man bliver helt glad i låget.
En hurtig optælling siger 18 pladser besat og
listen åbnede for få timer siden. (opdatering:
nu 28).
Lidt fakta: K.A.S. sejler med 3 gaffelriggere og
måske et par spækhuggere i 4 uger. Det giver
ca. 100 deltagere før vi tæller vores naboklubber med. Sundet er også godt i gang med
deres del. Pt. har ca. 30 meldt deres interesse.
Det kan kun blive stort og hvis du overvejer
at deltage, skulle du måske afslutte det og se
at få dig tilmeldt! Jo tidligere du tilmelder dig,
des mere sikker er du på en plads. Man må
også gerne samle et hold.

Til Jer der er skippere: Vi vil meget gerne have
jeres tilmeldinger og helst i går. Hvis I står på
listen, skal gasterne nok komme.
Når jeg tænker på turens længde, ruten og på
de både der skal af sted, er der nogle ting der
skal lykkes.
1. Vi skal af sted lørdag kl. 12 senest.
2. Vi skal sejle langt det første døgn, mindst
til Varberg, hvortil der er 86 sm. Helst længere. Det giver flere fordele: Dels oplevelsen
med at sejle ca. et etmål (slå det op) m.
skiftende vagter, madlavning, hvile, natsejlads.
Dels de næste dages sejlads, hvor vi nærmer
os den egentlige skærgård.
3. Vi skal finde en god skiftehavn, helst nord
for Gøteborg. En god skiftehavn indeholder:
gode transport muligheder, gode indkøbsmuligheder og mulighed for vores traditionelle
festaften fredag.
Det vil give alle 4 uger de bedste muligheder
for succes.
Følgende steder er værd at gæste:
Varberg, pos. 57gr. 21*30N-11gr. 57*38Ø
og øerne lige syd og nord for Gøteborg.
Turen indenskærs til og fra Marstrand. Marstand selv er ikke noget særligt, bortset fra
fæstningen - dyrt og overrendt.
Fjorden ind til Uddevalla, hele området
omkring Orust, Tjørn og Lysekil. Et must er
Basholmen. Det er en perle, hvor gaffelriggerne vil passe lige ind.
Store og lille Kornø lige nordøst for Lysekil.
Meget mysigt. Malmøn et par mil længere
nordpå.

SKOLEUDVALGET
Smøgen. Nej, spring den over. Nyhavn 10
gange op. Ikke værd at spilde tid på.
Sotenkanalen, Hunnebo strand, Hamburgsund, Fjällbacka og Grebbestad.
Havsten sund og Sanes fjorden. Samt pos.
58gr 44*37,5 N-11gr12*41,5Ø.
Rossö havn og videre ind. Helt ind til fastlandet og så turen indenom op til Strømstad.
Det er noget af det smukkeste og absolut
turen værd.
Kosterøerne er et besøg værd, men overrendt.
Strømstad er en god, lidt dyr havn. Meget
tæt på jernbanen med forbindelse til København. Overrendt, alle skal ind og proviantere
her. Tæt trafik.
Skjærhalden (Norge) og pos. 59gr.02’36N11gr02’27Ø.
Ovenstående er steder jeg har besøgt og
med afsæt i gaffelriggerne, er jeg ikke i tvivl
om at de er værd at besøge.
God vind!
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FAKTA
• Vi sejler i ugerne 28-31.
(5. juli - 2. august)
• Koordineringsmøde for alle deltagere i
Jomsborg, K.A.S. onsdag d. 11. juni kl. 		
19.00.
• 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)
fredag d. 6. juni.
• Skiftedag er i en let tilgængelig havn.
• Pris pr. deltager: 350 kr. Dertil andel af 		
fællesudgifter. (Havnepenge og mad)
• Tilmeldingen er åben på www.kas.dk

H Jesper Simonsen og sommertursudvalget

Mia Krogh, Allan Stenbæk og
Taja Jacobsen
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Så er det ved at være forår og...

Forårsfest
Lørdag den 12. april kl. 18
V

i hylder vores nye førere og byder velkommen til jer, som er nye eller gamle på sejlerskolen!
Anledningerne er mange! Vi glæder os til at se jer til middag, K.A.S. REVY 2014 og fest på
1. sal hos Restaurant Strandberg.
Menuen er:
Forret
Små blandede salater med fennikel, hertil hjemmelavede fishcakes toppet med gimchi og goma
marinade med mild chili/ingefær
Hovedret
Amerikansk oksekød med sennep, estragonsauce, kartoffel og grøntsagsragout
Hjemmebagt brød
Kaffe & kage
All Stars Partyband spiller igen i år, så der er statsgaranti for en god fest.
Prisen for hele arrangementet er kr. 240. Drikkevarer købes i baren.
Tilmeldingsfristen er torsdag den 27. marts. Der bliver rift om pladserne, så tilmeld dig allerede
nu på www.kas.dk.
Spørgsmål kan rettes til morten@kas.dk.
Vi glæder os til at se dig!

H Skoleudvalget

Morten & Taja

ANNONCE
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Velkommentil
Sofia Koler Møller
Hjalte Norman Bie
Jonas Sepstrup Sørensen
Kristina Skov
Luna Svarrer
Christoffer Lach
Frederik Roed
Sofie Skotting

Matthew Beaulieu
Torben Buhl
Bendt Ulrich Sørensen
Kitt B. Nielsen
Søren Oster
Christoffer J. Spangsberg

Inge Stupak Møller
Susanne Rothe

H Redaktionen ønsker god vind!

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

S

SEJLADS MED GAFFELRIGGER

SØULKE

L
ØU KE

H
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Sejlads med gaffelriggere
sponsor

H

K .A.S.

Besøg på Søfartsmuseet

P

å en kold januardag mødte en flok
Søulke og deres ledsagere i god tid op
ved Museet for Søfart i Helsingør og erfarede at museet først åbnede døren præcist
kl. 11.00, netop på det tidspunkt hvor den
bestilte rundvisning skulle begynde. For at
kunne holde varmen forlagde man derfor
ventetiden til Kulturværftet ved siden af.
Da der igen var samling på tropperne, som
viste sig at være 39 i alt, kunne en flot rundvisning begynde i de meget spændende omgivelser i den gamle dok i Helsingør Havn.
Der blev givet en interessant orientering om
byggeriet på dette usædvanlige sted, og så
var det bare at nyde de mange fantastiske
søfartsemner, der fremvises under udnyttelse
af alt moderne teknik for billede, lyd og IT.
Teknikken er i sig selv en oplevelse værd, men
søfartshistorien og udviklingen af navigations
midler mv. havde naturligvis en særlig interesse.
Som det ofte er tilfældet med en rundvisning,
savner man tid til at fordybe sig i emnerne.
Men nu har man fået forsmag på, hvad dette
Knud Erik Gleie
22334001

fantastiske museum tilbyder. Og flere vil sikkert vende tilbage og dyrke netop deres særlige interesse.
Søulke kan naturligvis ikke klare et sådan arrangement uden en lille frokost. Ved god vilje
fra museets cafe kunne vi derfor slutte der
med en gang smørrebrød, hvad der ellers ikke
normalt tilbydes der.
Og husk så jf. sidste nummer af BARKASSEN:
Onsdag den 12. marts Helle Barner Jespersens riggerværksted.
Onsdag den 9. april leger vi med snore og
tovværk i Jomsborg.
Nærmere om disse arrangementer vil senere
tilgå Søulkene.
Onsdag den 7. maj er vi igen på Sundet.
Vi byder John Faurholdt og Jens Knudsen
velkommen blandt Søulkene. Vi er nu 52 på
medlemslisten.

Se billedet på bagsiden...

Ole Risgaard
39298979

Hans Henning Eriksen
39644442
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Bagsiden: Søulkeudflugt til
Museet for Søfart i Helsingør

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 3, 2014 er den 15. marts 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
Bogholderi.............................bogholder@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
kl. 07.30-13.30
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
Lukket hele vinteren

ANNONCER I BARKASSEN
Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2014. Oplag: 1100 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN 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 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		
Linda Jersin		
Johnny Aa. Jørgensen		
Niels Laursen		
Emil Hahn Pedersen		
Johnnie Rørvig		
UDVALG
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen		
Klubhusudvalg
Margit Arentoft		
Kasserer
Kirsten M. Christensen		
Skoleudvalg
Johnny Aa. Jørgensen		
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig		
Havneudvalg
Niels Laursen		
Svend Allan Olsen		
Fartøjsudvalg
Allan Jensen		
Informationsudvalg
Emil Hahn Pedersen
Kajakudvalg
Christopher Pethick
Fest-og tursejlerudvalg
Linda Jersin		

35 43 44 18
22 12 11 35
40 11 89 85
20 30 50 88
26 27 71 06
20 83 04 34
29 91 12 12
26 37 52 95
40 45 03 31

21 93 13 13
22 12 11 35
30 36 14 94
20 83 04 34
40 45 03 31
29 91 12 12
23 61 75 76
20 30 50 88
26 37 52 95
39 29 91 11
26 27 71 06

Marts
5.
12.
13.
16.
18.
26.
28.
31.

MARTS
Bådejermøde kl. 19.30
Søulkearrangement
Besøg på riggerværksted
Klubbens fødselsdag
Reception i Jomsborg
Lærerseminar
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling kl. 19.30		
Klubmiddag kl. 18
Afskedsreception for Nelly
Skriftlig navigationsprøve

April
3.
5.
9.
12.
12.
23.

APRIL
1. søsætning på Gammel Plads
Mundtlig navigationsprøve
Søulkearrangement
Forårsfest
Søsætning på Kulpladsen
Informationsaften for
A-holdselever

Maj
4.
5.
7.

MAJ
Standerhejsning kl. 10
100 året for gaffelriggersejlads 		
markeres
1. aften på sejlerskolen
1. Søulkesejlads

Juni
13.-15.
20.-22.

K.A.S-Træf
Skoleweekendtur

JUNI
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