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N Y T  F R A  K . A . S .

Formandens
klumme

Sejlsæsonen 2014 blev skudt i gang ved 
       standerhejsningen den 4. maj i år.

Som noget nyt var mødetiden sat lidt senere 
end officiel flagtid og det kunne umiddelbart 
se ud til at medlemmerne syntes at det var en 
god ide. 

Arrangementet var sammensat af en marke-
ring af, at det i år er 100 år siden de gaffel-
riggede øvelsesbåde holdt deres indtog i 
klubben. 

Markeringen blev holdt i Jomsborg hvor den 
flotte nye model af Freja blev afsløret med 
taler og hurra-råb.

Næste punkt var den traditionelle eskadre-
sejlads hvor bådene under sejl kipper med 
flaget som hilsen til K.A.S. repræsenteret ved 
formanden yderst på Svanemøllehavnens 
nordmole.
Og endelig sejlede en stor flåde af klubbåde 
og private både til Langeliniehavnen hvor 
klubben havde station fra 1891 til 1948. 

Tak til Fest- og tursejlerudvalget og Henrik 
Effersøe for det fine arrangement.

Og nu er sejlsæsonen i gang med de aktivite-
ter det indebærer. Undervisningen på sejler-
skolen og kapsejladsskolen er gået i gang, Sø-
ulkene er begyndt at sejle Svanemøllebugten 
tynd om onsdagen og senere samme dag er 
Svanemøllekredsens aftenkapsejladser startet. 

Og så ser vi frem til at vi skal på weekendtur 
til K.A.S.-træf og Høst-træf – og for sejler-
skolen yderligere to weekendture.

I juli måned holder sejlerskolen pause medens 
bådene er på sommertogt og der er også 

mange af klubbens bådejere der ser frem til 
at skulle tilbringe weekender og ferier på 
vandet.

Jeg vil ønske jer alle en god sommer.

H Niels Erik Andersen

Husk...
Ansøgning om landplads
Medlemmer, der ønsker et fartøj henstillet
på en af klubbens pladser, skal udfylde en 
ansøgningsblanket, som hentes på klubbens 
hjemmeside (www.kas.dk). Blanketten mailes 
til klubbens kontor senest den 1. august. 
Hvis fartøjet en vinter ikke ønskes på land, 
meddeles dette til klubbens kontor 
kas@kas.dk senest den 1. august. Ved 
senere framelding tilbagebetales pladslejen 
kun, hvis pladsen kan udlejes til en anden 
bådejer. Pladslejen tilbagebetales i givet fald 
efter fradrag af 1000 kr. og tilbagebetaling 
vil først ske efter den 1. november. Ønsker 
om ændringer fra bådejerens side efter op-
tagnings- og søsætningslisternes færdig-
gørelse vil på Gammel Plads kun vanskeligt 
kunne imødekommes – og på Kulpladsen 
kan det ikke lade sig gøre. 
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Igen i år afholder vi forårstræf med mulighed for at gense mange gode sejlervenner efter  
    vinterens mørke. 
Fredag aften mødes vi i Vedbæk Havn kl. 21.00 for at drikke vin, spise chips og fortælle gode 
sejlerhistorier. 
Om lørdagen sejler vi til Nivå, hvor vi skal have en god middag i Resaturant Lagunen. 

Middagen består af en forret med 
Champagnesyltet torsk og laks med fint hakket rødløg og peberfrugt. Dertil saltagurk og dildpesto.
Hovedretten er en buffet bestående af 
Langtidsstegt australsk okse med ramsløg og grøn peber. Hertil italiensk kartoffelsalat med 
grønne asparges og rødløg, pastasalat vendt i tomatpasto med grønne urter og sprødstegt 
parmaskinke, grønne plukkede salater med dressing og italiensk brød med smør og bønnepuré.
Dessert på buffeten incl. kaffe bestående af 
Fransk chokolademousse med hvid chokoladesne og friske hindbær. 
Hele denne herlige middag fåes for 195 kr. pr. person, og dertil kommer drikkevarer for egen 
regning. Restauranten holder åbent til kl. 01.00.
Fadøl, drinks, gl. vin - 35,-
Flaske vin kr.125,- 
Inden middagen kl 18.30 vil der traditionen tro blive serveret en velkomstbowle kl.18. 
Der er bindende tilmelding senest den 6.6. 
Vi håber, at mange gerne vil komme.
 

H Med sejlerhilsen
Anne og Margit

Fest-og tursejlerudvalget

K.A.S.-træf
weekenden 13.-15. juni
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Skoleweekendture
Nu er det lige op over at de første weekend-
ture løber af stablen. Alle opfordres til at del-
tage, nye såvel som erfarne.
Skoleweekendturene er en enestående mulig-
hed for sejlerskolens elever til at komme ud 
at sejle med andre end dem, de sejler med 
til daglig, ligesom nybagte førere kan gribe 
chancen for at få afprøvet deres evner som 
skippere i praksis.
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 13. – 15. juni
Her deltager både private både og skolebåde. 
Fest- og tursejlerudvalget arrangerer, og der 
er fest lørdag aften. Læs mere om K.A.S.-træf-
fet her i BARKASSEN eller på hjemmesiden.

K.A.S. skoleweekendtur 20.- 22. 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. 
Mulighederne er mange.

Svanemøllekredsens fællesskoleweekend-
tur 22.-24. august
Turen arrangeres i fællesskab med de andre 
sejlerskoler i Svanemøllekredsen. Natsejlad-
sen 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 29. - 31. august
Her sejler vi i selskab med masser af private 
K.A.S.-både, og turen indeholder både kap-

sejlads (om Puk’s mindepokal) med start 
lørdag morgen og som regel fælles grill (med-
bring selv maden) lørdag aften.

Tilmelding og afbud
Listerne hænger i protokolrummet nede i 
klubhuset. Alle med klubbens førerbevis kan 
melde sig som skipper til én eller flere af de 
fire ture og alle, nye såvel som erfarne, kan 
tilmelde sig som gast. Der vil ligeledes blive 
hængt ventelister op, som man kan skrive sig 
på.

Hvis du har tilmeldt dig en weekendtur eller 
skrevet dig på ventelisten og ikke har mulig-
hed for at deltage, er det meget vigtigt at du 
hurtigst muligt bliver slettet fra listen. Hvis du 
ikke gør det kan det være at du forhindrer en 
anden får muligheden for at komme på week-
endtur. Har du ikke mulighed for at komme 
ned i klubben og slette dig fra listen, kan du 
sende en mail til johnny@kas.dk.

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

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

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

Skole-Weekendture 2014
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Den svenske skærgård er målet for årets 
       sommertur.  
Planen er, at 3 af klubbens gaffelriggere, 1 
spækhugger, et par private K.A.S. både, samt 
2 gaffelriggere fra Sundet skal sejle 4 uger i 
den vestsvenske skærgård.

Det er en større logistisk øvelse, men vi er 
tæt på målet. Alle tilmeldte er pt. placeret 
efter de ønsker, de har angivet.

For at få alle vores klubbåde med i 4 uger 
med tilstrækkelig besætning, mangler vi blot 
3 skippere og 2 gaster i de 2 sidste uger. 
Faktisk er der kun 19 ledige pladser i alt for-
delt over alle 4 uger. Der er ret flot.

Vi vil dog gerne helt i mål med besætninger-
ne. Det er jo sjovest, hvis vi kan følges ad på 
hele turen. Så til jer, der ikke har besluttet 
endnu, er det tid. Venter du for længe er der 
risiko for, at du ikke får del i oplevelsen!

Sundets tilmeldinger går også rigtig godt. 
Lige nu har de besætninger til at fylde bå-
dene i 3 uger.
På vores hjemmeside under ”Sejlerskolen” kan 
du læse nærmere om turen.
FAKTA:
Vi sejler i ugerne 28.-31. (5. juli - 2. august)
Tilmeldingsfrist (bindende) mandag d. 6. juni.

Koordineringsmøde for alle deltagere i Joms-
borg, 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.
Skiftedag er normalt i en let tilgængelig havn.
Pris pr. deltager: 350 kr. Dertil andel af fæl-
lesudgifter. (havnepenge og mad).

Ses vi?
H Sommertursholdet 

Allan, Taja, Mia og Jesper

Sommertogt

Ledige pladser sommertur 2014:
Uge Gaffelrigger Gaffelrigger Gaffelrigger Spækhugger
28 1 gast  0  0  0
29 2 gaster  0  1 gast  0
30 1 gast  2 gaster  0  1 skipper
       2 gaster
31 1 skipper
 2 gaster  2 gaster  4 gaster  1 skipper
Opdateret d. 11.5.14.

 Skærgårdsstemning
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Igen i år er der børneweekendtur, en tur for  
    alle barnlige sjæle med eller uden børn.

Turen starter lørdag 9. august kl 10 og vi er 
hjemme søndag 10. august, i løbet af efter-
middag. Turen er på børnenes præmisser. Der 
vil være sjove aktiviteter og vandsprøjt for 
børn og barnlige sjæle i alle aldre.

Der er mulighed for at sejle med skolebådene 
eller private både.

Børneweekendtur
Weekenden 9.-10. august

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset se-
nest en uge før, tilmelding er bindende.

Sidste år fik vi besøg af Kaptajn Sortskæg, 
der drillede os til søs, og på land havde han 
begravet en skat.

Vi håber at se så mange så muligt glade men-
nesker. Husk din vandpistol!

Vi glæder os til et brag af en tur!

H Fest og tursejlerudvalget
Kristian Krogh, Majken Tingstrøm og 

Jonna Rasmussen

Søslag

Skattekortet studeres
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A N N O N C E

Vi købte båden som ny i 1989, da vi vend- 
       te hjem efter 4 1/2 år i Thailand. 

Af arbejdsmæssige årsager kom vi dog aldrig 
til igen at bo i Danmark, og båden blev derfor 
i de næste 25 år vort faste holdepunkt her-
hjemme og rammen om vore danske somre.

Vi har været på langtur til England, udforsket 
de danske farvande, krydset i den svenske 
skærgård, sejlet Götakanal, været på Rügen, 
og i de senere år hver sommer besøgt Chri-
stiansø og Bornholm. 

Men vi må nu erkende, at vores efterhånden 
fremskredne alder, og pensionisttilværelse i 
Frankrig, gør, at vi ikke længere kan udnytte 
båden, som den fortjener.

Bandholm 33 er en velsejlende, hurtig og 
rummelig familiebåd af høj kvalitet. Båden 
blev leveret fra værftet med højere specifi-
kationer end standard. Derefter har vi over 
årene omhyggeligt vedligeholdt og løbende 
opgraderet båden. Resultatet er en særdeles 
velholdt og velfungerende båd med meget 
ekstraudstyr.

Beliggende på plads nr 565 på midtermolen. 
Pris: DKK 475.000,-.

Adgang til detaljeret beskrivelse, udstyrsli-
ste og flere billeder kan mailes, hvis det har 
interesse. Seriøse henvendelser til 
mogens.romer@gmail.com eller telefon: +33 
4 6887 2635, mobil: +33 6 8824 4501.

H Mogens og Kirsten Rømer

Bandholm 33
Vores

er til salg
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Yachtskippere
Tillykke til de nye 

af 1. grad
Skoleudvalget ønsker tillykke med den 
       beståede eksamen til:

Allan Juul Andersen(Sundet)
Jens Erik B. Olsen
Lars Scheving
Michael Schrøder
Tonni Niilonen (Frem)
Vinni Vestergaard Breuning

I den forgangne vinter blev der i lighed med 
de senere år oprettet en studiegruppe med 
henblik på at blive Yachtskipper af 1. grad. 
Gruppen tog kampen op med storcirkelsej-
lads, tidevand, brug af kortplotter og hvad 

der ellers hører til det omfattende pensum til 
Yachtskipper af 1. grad. Studiegruppen var på 
7 personer, men da Carsten Breuning tidli-
gere havde bestået, betyder det at de øvrige 
6 personer alle gik til eksamen og bestod.

Kristian Møller Pedersen fra Frem, stod for 
at undervise i astronomisk navigation, og 
til dette formål har sejlerskolen anskaffet 8 
sæt af 2012 Almanak, Rapid Sight Reduction 
table HO 249, vol 1 samt Rapid Sight Reduc-
tion table HO 249, vol 3, som kan lånes mod 
betaling af et depositum.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen
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Velkommentil

Høsttræffet i år går til Ålaboderna, hvor vi har lejet Pavillionen. 
Vi mødes fredag aften i Rungsted Havn på Havnekontorets terasse, hvor vi kl. 21.00 vil smage 
på forskellig vin med tilbehør af chips m.m. 
Lørdag morgen er der skippermøde kl. 10.00, hvor vi planlægger sejladsen om ”Puks Mindepo-
kal”, og der er afgang mod Ålaboderna kl. ca. 11.30. 
Vel ankommet vil der blive serveret en velkomstdrink kl. ca. 18.00, hvor også grillen tændes til 
fælles afbenyttelse. I skal selv medbringe mad og drikke. 
Da vi har bestilt huset med rengøring, skal lokalerne være tømt kl. 9.00 søndag morgen. 
Søndag sejler vi hjem efter et lille morgenmøde kl. 10.00. 
I tilfælde af dårligt vejr, vil i på hjemmesiden fredag middag kunne se, om vi har ændret planer, 
så turen ikke ender som til Lomma sidste år med stort frafald eller en hård tur hjem. 
Vi glæder os til at se jer alle sammen, men husk at der er tilmelding senest den 22.8. p.g.a. 
indkøb. Tilmelding sker til fest@kas.dk 

H God vind indtil da
Anne og Margit

Fest- og tursejlerudvalget

HøsttræfWeekenden 29.-31. august

Mari Hauge Mathisen 
Christian Folke 
Jacob Steen Andersen 
Peter Kugler 
Ene Levin Kugler 
Rene Taus Hansen 
Nina Jerpset Sandersen 
Niels Brønholt 
Søren Evald Bentsen 
Henrik Miller 

Christopher Nordberg 
Søren  Borring 
Casper Sparsøe  
Lau Petersen 
Claus Bille Nielsen 
Anders Jespersen 
David Harlang 
Anne-Mette Nyby 
Jacob Martin Legene 
Isabella Hundt Røhmann 

Christian Folke Andersen  
Henrik Lorentzen                        
Lis Vadmand  

H Redaktionen ønsker 
god vind! 



10
N E K R O L O G

Det var i 2008, en dejlig forårsdag med 
        masser af solskin, at jeg første gang så 
Henrik. Han stod og ventede på midtermolen 
i Svanemøllehavnen. Det var Jonna Rasmus-
sen, han stod og ventede på.

Jonna og jeg kom sejlende ind gennem havnen 
i Sigyn. Jeg havde lige fået at vide, at hun var 
begyndt at date med ham, der stod og ven-
tede. 

Naturligvis fik jeg hilst på ham og lagde straks 
mærke til hans smukke blå øjne og hans char-
merende smil. Her stod en fyr, man kun kunne 
holde af.

En uge senere sejlede vi alle tre ud i Sigyn. 
Igen en flot solskinsdag med let vind. Vinden 
lagde sig helt og Henrik tog årerne frem og 
roede os ind i havnen igen. Det har jeg aldrig 

set nogen gøre, hverken før eller siden! Jonna 
og jeg var imponerede!

Jonna og Henrik blev kærester og Henrik blev 
hurtigt meldt ind i K.A.S.

Det viste sig, at Henrik var en rigtig sømand. 
Sammen med sin mor, far og 4 brødre havde 
han brugt sin barn- og ungdom ude på van-
det. Som ganske ung krydsede han bl.a. Bi-
scayen i temmelig hårdt vejr, sammen med sin 
far og bror Bjørn.

Når Henrik sejlede sin Wasa, han på det tids-
punkt ejede, var det tydeligt at se, at han var 
i sin rette element. Hans naturlige og afslap-
pede sejlstil var en fornøjelse at se. Foruden 
at Henrik elskede at sejle, var han også glad 
for at ”rode” med sin egne og andres både. 

Henrik Winthers
Æret være 

minde
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Han kunne altid se det smukke i en sejlbåd, 
også selvom den kunne være helt faldefærdig. 

Han så muligheder, hvor vi andre havde op-
givet for længst. Han var en god håndværker 
og processen betød lige så meget for ham, 
som det færdige resultat. Arbejdet fik lov til 
at få den tid, det skulle bruge. Efter Wasa’en 
var sat i stand, solgte han den og gik i gang 
med Jonnas båd, Anna.

Henrik var en sand kræmmer og god til at 
skaffe genbrugsmaterialer og giv dem nyt liv. 
Det gjaldt ikke kun hans arbejde med bådene, 
men omfattede også bl.a. møbler, biler og 
legetøj til Bertil.

Ud over at Henrik var selvlært bådbygger, 
automekaniker, allround håndværker og fag-
lært dykker, tog han også en kandidatgrad i 
samfundsvidenskab fra RUC.

Henrik deltog i K.A.S.s aktiviteter på både 
kapsejladsskolen, festerne og sommertogter.
Den 5. november 2010 blev Henrik far til 
Bertil Sander. Det var rørende at se hans sto-
re kærlighed og omsorg for Bertil. Kærlighed 
og omsorg for sin familie og venner var i det 
hele taget kendetegnet for Henrik. Han var 
en fantastisk far og brugte meget tid sammen 

N E K R O L O G

med Bertil bl.a. på legepladsen, skaterbanen, 
på båden og til rytmik (musik og bevægelse) 
gennem 3 år, hvor jeg havde fornøjelse at 
undervise dem alle 3. Det var alt sammen så 
dejligt og hyggeligt.

Desværre blev der totalt og helt uventet sat 
en stopper for det. Tirsdag den 18. marts i år 
døde Henrik i en alder af 44 år af en ekstrem 
aggressiv infektion, som han havde pådraget 
sig formentlig efter en kikkertoperation i høj-
re knæ, som han fik foretaget ugen forinden.

Henrik blev bisat onsdag den 2. april fra Hel-
lig Kors Kirke.

Henrik efterlader sig sin kæreste Jonna og 
sønnen Bertil på 3 år. Vores varmeste tanker 
går til dem. Det har allerede været tydeligt, 
at K.A.S. som klub og venner står bag dem. 
Der har været en hjertevarmende stor og flot 
opbakning fra utrolig mange. Det er jeg sikker 
på, at Henrik er glad for.

Det bliver svært, at undvære Henriks dejlige 
væsen, hans gode humør, skønne smil, latter, 
store omsorg og hjælpsomhed.

Ære været hans minde.

H Jacqueline Acda

Kære alle i K.A.S., 
der gennem de sidste par måneder efter min kæreste, Henrik Winthers pludselige død, har støt-
tet Bertil og mig.

Tak for opmærksomhed, blomster, pleje af min båd Anna, bagning af kager og meget andet.
Tak for I var der da jeg havde brug for det.

K.A.S. længe leve.

Tak!
H Jonna
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Tillykke til de nye 

af 3. gradYachtskippere
Skoleudvalget ønsker tillykke med den 
       beståede eksamen til:

Camilla Trejdal Jørgensen (K.A.S.)
Jannie Høegh (K.A.S.)
Jørgen Nørlev (K.A.S.)
Jørn Gettermann (Frem)
Kim Ejlertsen (Frem)
Mads Voldby (Frem)
Mogen Kyllesbech (K.A.S.)
Ole Brodnicke (K.A.S.)
Sofie Leweson (Frem)
Søren Flint (SKK)
Åbjørg Abrahamsen (Sundet)

20 personer fra K.A.S., Frem, Sundet og 
Sejlklubben København, havde valgt at 
bruge en del af vinteren på at følge kurset til 
forberedelse til eksamen i Yachtskipper af 3. 
grad (Y3). Eksamen som udgør en teoretisk 
overbygning på duelighedsbeviset, indehol-
der bl.a. emnerne navigation, søsikkerhed, 
søvejsregler, søret og meteorologi.

Af de 12 som gik til eksamen den 22. marts 
bestod 8, og efterfølgende har 3 bestået 
eksamen ”ude i byen”. Om de 11 nye Y3’ere 
har planer om at sejle på langfart eller om 
hovedformålet har været at dygtiggøre sig til 
sejlads i al almindelighed, vides ikke, men det 
er godt gået.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

Årets motorkursus afholdes med hold søndag den 7/9, lørdag den 20/9 samt søndag den
        21/9. Kurset henvender sig primært til B-holds elever på sejlskolen, og er obligatorisk for 
opnåelse af klubbens førerbevis. Kurset består af ca. en times teori om motorer, en gennem-
gang af klubbens påhængsmotorer samt en praktisk øvelse i at montere, starte og sejle en tur 
med påhængsmotor i en spækhugger som tager ca. 2 timer. Tilmelding foregår på lister, der er 
opsættes i klubhuset i august måned. Skal du til førerprøve i år, og er forhindret i at deltage en 
af de nævnte dage, bedes du rette henvendelse via email til motorkursus@kas.dk.

H Tom Nielsen & Allan Stenbæk

Motorkursus
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Svanemøllehavnen inviterer for andet år i 
        træk til Åben Havn. Det sker lørdag den 
21. juni fra klokken 10.00.

Klubberne i havnen byder velkommen med 
forskellige arrangementer for hele familien. 

Kom ned og få en rotur i en Indrigger 4, eller 
en tur i en havkajak, eller en sejltur i en gaf-
felrigger, eller en tur i en af de små twin både, 
eller en tur i en sejlbåd, eller en tur i en 
optimstjolle. 

Samtidig vil der blive afholdt et kæmpe mari-
timt loppemarked, hvor medlemmerne af 
klubberne sælger maritime genstande. Sjæk-
ler, reb, kobberure og meget andet er til salg 
denne dag.

Svanemøllehavnen
Åben havn i   

Om aftenen vil der blive spillet op til dans i 
den milde sommeraften. Mere info kan ses på 
facebook.com/events/1382942018647650 
eller menupunktet ’Åben havn 2014’ på 
smhavn.dk.
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A: Valg af dirigent 
Henrik Effersøe blev valgt – HE spørger om 
generalforsamlingen kan acceptere at gene-
ralforsamlingen fortsætter selvom der ikke er 
blevet indkaldt de 14 dage inden som man 
skal. GF godkendte at vi fortsatte trods den 
forsinkede indkaldelse. 

B: Bestyrelsens beretning
De døde mindes: 
Palle Dyre
Ernst Schrøder
Lars Kofoed
Henrik Winther 

Formanden beretter at retsagen blev hævet 
kort før den skulle have været ført i februar, 
og derved står byrettens kendelse stadig. Og 
således kan vi blive ved med at udleje Joms-
borg og have kiosk i underetagen. Dette giver 
ingen ændringer i hvordan vi forholder os i 
daglige og derfor går formanden videre. Be-
retningerne har ligget på hjemmesiden siden 
starten af marts derfor ingen detaljer. De kan 
også findes i årbogen. 

Skoleudvalget – Johnny Jørgensen
Skoleudvalget har opnået certificering i star-
ten af 2014. Skolen fik overdraget certifikatet 
ved lærerseminaret i marts. Derudover har 
skullet stået for de sædvanlige aktiviteter. 
Spørgsmål:
Hans Henning Eriksen: Tillykke med certifice-
ring, men hvad er der sket af nyt?
Johnny Jørgensen: der er blandt andet udar-
bejdet en sikkerhedsplan og sikkerhedsproce-
durer. Så man kan sikre at der undgås ulykker.
Fartøjsudvalget – Allan Jensen
Udover formanden er det udvalget som også 
koordinerer bådpladsarbejdet. 

Ingen Spørgsmål
Klubhusudvalget – Margit Arentoft
Koordinering og vedligeholdelse af klubhuset 
Ingen spørgsmål
Fest-og tursejlerudvalget – Linda Jersin
Står for alle sociale arrangementer om som-
meren og vinteren undtagen forårsfesten. 
Ingen spørgsmål, men ros til udvalget for 
gode arrangementer.
Informationsudvalget – Emil Hahn-Petersen
Klubbens hjemmeside, BARKASSEN, Årbogen 
og klubbens facebookgruppe. Og derudover 
også udvalget der stiller op, når der skal laves 
informationsopgaver ad hoc.
Ingen spørgsmål
Bådpladsudvalget – Johnnie Rørvig
Der er søsat om foråret og optaget om ef-
teråret, det er kørt uden de store problemer. 
Der var bådejermøde i starten af marts.
Ingen spørgsmål
Havneudvalget – Niels Laursen
Specielt udvalg. Er et udvalg som alle tre 
klubber som er medlemmer af i havnebesty-
relsen. Svend Allan Olsen blev meldt som 
nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Karsten 
Møller-Hansen.
Anne Ahlgreen: Hvad sker der med selvfinan-
sieringsmodellen som der blev sagt nej til fra 
GF i K.A.S. 
Svar: Det er ikke SUBLIFT men et andet for-
slag. Sundets formand kunne se at de havde 
større udgifter til bådhåndtering end K.A.S. 
havde og det blev K.A.S. bedt om at under-
søge. Og det er 200 kr dyrere i forhold til 
K.A.S. og det er fordi de ikke har en bedding 
og derfor kan de ikke spule bådene inden de 
skal på bedding. Omvendt er FREM også dy-
rere og det skyldes at de ikke har Knud Dahl 

Referat af  

Generalforsamlingen
26. marts 2014
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og Erik Skovgaard og det koster dem 110 kr 
ekstra i timen. På Kulpladsen koster det 500 
at søsætte og 400 at tage op og det bliver 
delt ud på alle bådejerne. Havnebestyrelsen 
undersøger hvad man kan gøre for at det 
bliver billigere for Sundet. Man undersøger pt 
om man kan benytte den kran der står derude 
hvis den kan tage bådene op der vejer 10 
tons.
Anne Ahlgreen: Hvem sidder i det udvalg?
Svar: Det er Svanemøllehavnens bestyrelse
Anne Ahlgreen: Kan man ikke indkalde nogen 
som ved noget om det i praksis?
Svar: Ligesom ved alle andre sager, så spørger 
bestyrelsen sig til råds hos ’eksperter’. 
Kapsejladsudvalget – Charlotte Andersen
Charlotte er også formand i Svanemøllekred-
sen. 
Ingen spørgsmål
Kajakudvalget – Chris Christopher Pethick
Stativet er blevet flyttet over ved containeren 
i efteråret.
Søulkene – Knud Erik Gleie
Ikke et udvalg men et tilbud til medlemmer 
som lever op til kriterierne. 

KØS
Ungdomsklubben som har medlemmer under 
25 år. Man kan flytte sit medlemskab til en af 
de tre klubber og medtage sin anciennite. 
Kommentarer:
Ane Samuelsen:  Under beretningen om båd-
pladsudvalget. Vores båd ligger lige ud for 
kajakskuret. I sommer var der en del uinviteret 
trafik som kravler over hegnet til roklubben. 
Hvordan forholder vi os til det?
Svar JR: Det er gæster til arrangementer 
hos Roklubben som ikke kan finde ind af 
hovedindgangen. Svend Allan foreslår at der 
bliver sat en dør i. Johnnie Rørvig undersøger 
sagen.
Poul Brandrup: KØS sejlsport, når folk har 
mulighed at gå over i klubben. Hvor mange 
går over?
NEA: det er ikke mange. Han kan ikke huske 
PB: Opfordrer til brainstorming så vi har et 
rekrutteringsredskab og det virker ikke særlig 
dynamisk og godt ovre i KØS? Hvordan får vi 
nye medlemmer? Man var mere aktive tidli-
gere i medlemsrekruttering. 
NEA: det er generelt et problem i sportsklub-
ber at børn og unge at de forsvinder fra deres 
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sport i starten af 20’erne. Vi har en stor til-
gang på sejlerskolen, de er noget ældre men 
det er der, man kan få noget medlemstilgang. 
PB: Opfordrer at der bliver lavet en brainstor-
ming, da den fødekæde som var, ikke findes 
mere. 
HE: Mener ikke der er rekrutteringsproblem 
da vi har flere medlemmer end vi har haft no-
gensinde. Og mener ikke der er et problem. 
Ikke flere kommentarer og beretningen blev 
godkendt.

C. Godkendelse af det reviderede årsregn-
skab og status
Kirsten M. Christensen præsenterede sig selv 
som kasserer. 
Resultatet før afskrivninger er et tilfredstil-
lende overskud.
Indtægtsiden
Bådpladsudvalget har lavere indtægt end de 
egentlig burde have, fordi varslingen af båd-
pladsleje ikke blev gennemført. 
På indtægtsiden ligger regnskabet over bud-
gettet.
Udgiftsiden
På fartøjsudvalget der har været en overskri-
delse, fordi der har været flere udgifter på 
Ydun, osmosebehandling af Thor og forstavn 
og klyverbom på Sigyn som var uforudsete.
Klubhusudvalget var under budget.
Ekstraordinære udgifter – 100.000 til repa-
rationer af Ydun.
Ingen spørgsmål.
Det var alt til resultatopgørelsen. Bestyrelsen 
har godkendt de budgetafvigelser der har 
været.
Balancen
Under likviditet står der 3.127 som er fint. 
Regnskabet er godkendt af revisor.
Og af interne revisorer har godkendt med 
kommentarer. Det skal bemærkes at fartøjs-
udvalget har oversteget sit budget markant. 
Spørgsmål:
Henning Kjærsgaard: budgetoverskridelsen 
som ikke blevet godkendt? Hvordan er taktik-

ken i det? Er det normalt?
Svar: Nej men det er normalt at man kommer 
med overskridelser, og der er blevet talt om 
det løbende. 
Poul Brandrup: Et par kommentarer – drifts-
resultatet som er negativt. Afskrivningerne 
på klubhuset og lejen af pladsen hvor huset 
ligger. Der er et behov for at tænke strategisk 
og er der overvejelser og hvis der ikke er, kan 
man så opfordre til at bestyrelsen går i de 
overvejelser.
Svar: Vores præmis er at der er en havn og 
at vi forlænger lejen og der er overvejelser. 
Bestyrelsen udarbejder en plan.
Regnskabet blev godkendt.

D: Forelæggelse af budget og planer for 
det kommende år
Der er et budget til orientering. Der vil være 
forhøjelse af kontingentet og på bådplads-
siden. Til gengæld regnes der med lidt færre 
indtægter.
Færre udgifter da Nelly ikke længere er der.
Der vil være omkostning til bemanding af 
kontor og bogholderi som nu laves eksternt. 
Skoleudvalget skal trykke lærerbøger.
Ekstraordinære udgifter – medlemssystems-
post på 150.000.
Afskrivningerne bliver lavere næste år.
Der vil være et positivt resultat på 15.000.

E: Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

F: Fastsættelse af kontingent og indmeldel-
sesgebyr for det kommende år
Kontingent foreslås forhøjet til 780 kr. 
Kassereren: Hvis man kigger på ind- og ud-
giftsiden så synes vi at man er nødt til at 
forhøjelsen på 60 kr pr. halvår. 
Ingen kommentarer. Forhøjelsen blev vedtaget. 
G: Valg af formand
Niels Erik Andersen er villig til genvalg. Der 
var ingen andre der stillede op og Niels Erik 
Andersen blev valgt.



17
R E F E R A T

H: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margit Arentoft er ikke på valg.
Kirsten M. Christensen er på valg men ikke 
villig til genvalg.
Linda Jersin på valg men villig til genvalg 
(indtrådt i perioden for et år).
Allan Jensen er på valg men ikke villig til gen-
valg.
Emil Hahn Petersen er ikke på valg men øn-
sker at fratræde.
Niels Laursen på valg- villig til genvalg.
Johnnie Rørvig på valg- villig til genvalg.

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
Svend Bie - medlem siden 1985 og medlem 
af fartøjsudvalget og har en part i en båd.
Flemming Hållén-Kragh er på fjerde sæson, 
sejler aspirant og har en baggrund inden for 
økonomi.
Jon Bundesen medlem siden 2003 og har 
været i bestyrelsen før og er sommerlærer.
Linda Jersin har været medlem i 8 år og har 
været i Fest- og tursejlerudvalget i 6 år. Er 
sommerskolelærer har været med til planlæg-
ge kredsens fælles weekendtur. 
Alle blev valgt
Linda Jersin og Jon Bundesen er valgt for et år. 

I: Valg af revisor og revisorsuppleant
Christensen Kjærulff
som interne revisorer
Jørgen Warming på valg og villig til genvalg
Poul Støvhase ikke på valg
Som suppleant - Knud Dahl
De blev alle valgt med applaus.

J: Eventuelt
Svend Friberg: Jeg kørte i strålende solskin og 
vil høre om man får tjekket tagpaptaget? Det 
er taget ad notam.
Jan Mørk Larsen: K.A.S. er pt uden klubmåler 
da Johan er taget til Norge. Hvis der kommer 
nogen og skal have en båd målt, skal de hen-
vende sig i en af naboklubberne. Jan Mørk 
Larsen kan godt overtales, men vil helst være 
fri. 

Bestyrelsen: der er fratrædende bestyrelses-
medlemmer som bestyrelsen gerne vil sige 
tak til: 
Kirsten Christensen
Allan Jensen
Emil Hahn Petersen
Ane Samuelsen: Tak til Nelly for det gode 
arbejde for klubben.
Nelly: Siger tak til K.A.S.s medlemmer som 
hun har været rigtig glad for i al den tid, hun 
har været forretningsfører for K.A.S.

Kirsten Christensen minder om at der er af-
skedsreception for Nelly på fredag den 28. 
marts kl. 16.00.

Der var ikke flere der ønskede ordet og diri-
genten gav ordet tilbage til formanden.

Formanden lukkede generalforsamlingen. 

H Dirigent: Henrik Effersøe                
Referent: Charlotte Andersen
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Skoleudvalget ønsker tillykke til dem, som
       gennem en stor og vedholdende arbejds-
indsats, har erhvervet klubbens førerbevis. 

Det drejer sig om følgende:

Anette Henriksen
Claus Rørbech
Henrik Vejen Kristensen
Jakob Thaysen Rørbech
Jens Christiansen
Jette Gjerke Hemmingsen
Jon Johanson
Jonas Tesch Hallberg
Kai Yamaguchi-Fasting
Kristoffer Fjellvang
Michael Kjærgaard
Niels Dreyer Sørensen
Philip Svitzer Larsen
Rasmus Pedersen

Traditionen tro blev førerbeviserne uddelt 
ved forårsfesten den 12. april til de elever, 
som har 
• sejlet i klubbens gaffelriggede både i   
 mindst to sæsoner 
• bestået prøven i praktisk sejlads 
• bestået prøven i Navigation og Søvejs-
 regler 
• fået godkendt deltagelse i kurset Tovværk  
 og sømandskab 
• haft mindst to natsejladser 
• været med til at vedligeholde bådene.

H Skoleudvalget 
Johnny Aa. Jørgensen

Tillykke til klubbens nye 

Førere

De stolte nye førere sammen med 
formanden og skolechefen
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Hermed vil Skoleudvalget gerne gratulere
         med den beståede teoretiske prøve til:

Allan Birkmose
Amanda Olsen 
Anders Dybdahl Bluhme
Anne Nørgaard Jørgensen
Anne Sofie Lei
Annette Tjørnelund
Bo Juul Jensen
Camilla Riis
Charlotte Arup
Christian Thorborg Pedersen (Sundet)
Jakob Johnsen
Jon Hasling Kyed
Katrine Augustinussen
Kim Olsson
Linda Gütle
Marie-Louise Krawack 
Martin Rudbæk Nielsen
Mathias BorritzMilfeldt
Mette Nors
Michael Hübbe
Mikkel Bonnesen
Rasmus Gyldenkerne Nielsen
Rasmus Hagedorn-Olsen
Rasmus Hedegaard Rasmussen
Robin Tschötschel
Søren Rørly Møller

Hen over vinteren har en række af klubbens 
medlemmer kæmpet med stedbestemmelse, 
kursudsætning, lanterner for alskens fartø-

jer, havmiljølovens regler og meget andet, 
der hører til pensum i kurset Navigation og 
Søvejsregler.

Mandag den 31. marts blev den skriftlige 
prøve afholdt, og lørdagen efter foregik den 
mundtlige overhøring i søvejsreglerne. 26 
elever kom igennem prøven med et tilfreds-
stillende resultat og har dermed bestået den 
teoretiske del af Søfartsstyrelsens duelig-
hedsprøve.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

Eksamen i 

Navigation
Søvejsregler
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Ved forårsfesten den 12. april fik Allan
      Stenbæk, Johannes Engelsby Hansen og 
Steen Aagaard tildelt K.A.S. 10 års æresstan-
der.  

Allan Stenbæk startede i skoleudvalget i 
2004. Ud over et vedholdende arbejdet 
i skoleudvalget, har Allan været lærer på 
vores gaffelriggede skolebåde. Desuden har 
været fører eller gast på adskillige sommer- 
og weekendture, hvor han har fået erfaring 
som han har kunnet bruge i undervisningen. 
Sammen med Tom Nielsen underviser han i 
motorkursus på spækhuggerne, som forbere-
delse til den praktiske prøve, som er obligato-
risk for at få førerbeviset.

Johannes Engelsby Hansen skulle have 
haft nålen sidste år, men da han ikke var til 
forårsfesten der, blev det i stedet for i år han 
fik den. Johannes er en aktiv og kompetent 
kapsejladslærer, som har ydet en stor indsats 
for sejlerskolen. Johannes startede som lærer 
i midten af halvfemserne på kapsejladsskolens 
forløber på det som dengang hed C-hold 
på spækhugger. I nullerne holdt Johannes en 
længere pause som aktiv lærer i K.A.S., hvor 
han i stedet var aktiv i KØS.

Steen Aagaard Sørensen var heller ikke med 
til sidste års forårsfest, hvor han skulle have 
haft 10-års nålen, men fik den overrakt ved 
dette års forårsfest. Steen har i en lang år-
række undervist i Navigation og Søvejsregler, 
men de sidste par år han i stedet brugt sin 
lærergerning på at undervise i Yachtskipper af 
3. grad sammen med Lars Nielsen. At han er 
meget engageret som lærer gør det sjovere 
som elev at komme til hans undervisning.

Æresstandere
10 års 

Søren Werk fik ved samme lejlighed sat en 
10-års nål i sit jakkerevers. Søren er et stort 
aktiv for klubben med mange visioner. Han 
har i mange år været med i informationsud-
valget som webmaster, og er nu formand for 
udvalget. Desuden er Søren sommerlærer på 
gaffelriggerne og har flere gange arrangeret 
børneweekendtur, samt deltaget på ture med 
skolebådene. Ved siden af K.A.S. har han også 
haft et lille ’sidespring’ med sluppen Ruth.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen
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Jesper Simonsen fik ved dette års forårs
     fest, den 12. april, overrakt en 25 års 
æresstander. Han har i rigtig mange år under-
vist som tovværkslærer, men har i en periode 
også haft sit virke som bådchef. Desuden har 
Jesper også været fartøjschef. Ved tilrigningen 
af skolebådene i foråret deltager han altid 
aktivt og deler gerne ud af sin lange erfaring 
med bådene. Han deltager hvert år på både 
sommertogtet og alle fire weekendture – 
helst som fører på Freja. I år skal han ”kun” 
på to weekendture, men til gengæld deltager 
han på sommerturen i hele to uger.

Jørn Andersen skulle have haft en 25-års 
nål i 2012. Da han ikke har været med ved 

S K O L E U D V A L G E T

Æresstandere
25 års 

Jesper

forårsfesten de sidste par år, og heller ikke var 
ved standerhejsningen i år, har han efterføl-
gende fået overrakt nålen. Jørn har undervist 
som lærer på sejlerskolen i 25 år. Primært 
på Kapsejladsskolen og forløberen C-hold 
i spækhugger. I halvfemserne var han også 
den arrangør af den årlige børneweekendtur. 
Jørn har gennem mange år været den mest 
rutinerede lærer i kapsejladsskolen og har 
ydet et yderst værdifuldt input. De sidste 
par år har Jørn dog valgt at praktisere, hvad 
han gennem årene har lært os andre, og kan 
derfor træffes i onsdagsmatch-feltet - i en 
spækhugger naturligvis.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

Fra venstre: Jesper Simonsen, Allan Stenbæk, Steen Aagaard Sørensen, 
Johannes Engelsby Hansen, Søren Werk og formanden Niels Erik Andersen



22
S V A N E M Ø L L E H A V N E N

Nyt fra

Havnen
Sommeren er for alvor startet. Alle både
       der skal i vandet, er søsat og havnen er 
ved at være fyldt op.

Husk, hvis man tager på sommertur eller 
forlader havnen i længere tid, at vende skiltet 
til grøn og give havnekontoret besked, så vi 
også kan vende det til rød ved hjemkomst.

Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene 
og det ville være rart, (krav iflg. havneregle-
mentet) hvis vi kan læse et navn på båden set 
fra land. Kan navnet ikke ses eller læses, får 
båden ikke årsmærke og på sigt vil vi opsige 
havnepladsen. 

Fortøjning til tovholderne på agterenden af 
Y- bommene (se havnens hjemmeside) er ikke 
forsvarligt. Tovholderne er ikke stærke nok til 
at fortøje båden i. Brug den påsvejste bøje 
nederst på Y-bommen.

Husk Skt. Hans aften, sæt allerede nu kryds i 
kalenderen, igen i år er det den 23. juni,  hvor 
der er lidt fest og farver i havnen samt bål i 
Svanemøllebugten.

El standere
I forbindelse med havnens el standere og køb 
af strøm, kan vi henvise til havnens hjemme-
side hvor der står, hvordan men gør brug af 
el standerne og hvad man kan og skal gøre 
for korrekt brug.  Bl.a. at man kan ”parkere” 
op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis 
man ønsker det kan havnepersonalet vejlede 
i  korrekt brug af el standerne, således at man 
ikke ”stjæler” en anden bådejers strøm.

Ny cashloader
Ny cashloader er sat op på nordmolen, den 
kommer til at sidde ved Sundets klubhus og 

skulle være i drift til sæsonstart. 

Affald
Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig 
henstilling om at sortere det korrekt således 
at man ikke har køkkenaffald i f.eks. maleraf-
faldet o.s.v.
Havnen har opsat små containere til tomme 
dåser (tømmes efter behov) således at de 
ikke havner i den store blå container. Dåser 
ikke er småt brandbart. Også elektronik 
(radio, fjernsyn o. lign.) skal bortskaffes kor-
rekt. Ved tvivlsspørgsmål kontakt havneper-
sonalet.

Åben Havn
Lørdag d. 21. juni fra kl. 10–17 vil der være 
havnedag i Svanemøllehavnen med maritimt 
loppemarked, diverse stande med sodavand/
øl, vin og pølser. Alle 11 klubber vil vise deres 
klubhuse frem og der vil være mulighed for at 
prøve deres både og mange andre forskellige 
idrætsgrene vil være repræsenteret.

Alle er meget velkomne!

Åbningstider i havnekontoret
Som forsøgsordning vil havnekontoret / Sva-
nemøllehavnen i tiden fra d. fredag d. 27. juni 
– fredag d. 22. august, være bemandet fra 
kl. 07,30–20,00 på hverdage og kl. 10,00–
16,00 lørdag/søndage. Personalet vil være at 
finde i området eller på havnekontoret og vil 
have en vagttelefon, således at han til enhver 
tid kan træffes. Telefonnummeret til vagtte-
lefonen vil fremgå ved opslag. Vi håber med 
dette tiltag at kunne give en bedre service til 
vores gæste-og fastlæggere.
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Benzinøen
Der er intet nyt om den sunkne benzinø 
udfor Svanemølleværket, men By og Havn 
kæmper stadig med ejer og forsikringen om 
at få den hævet og fjernet.

Navn på båden for- og bag samt hjemhavn 
agter
Navnet SKAL kunne læses fra land.
Husk at meddele havnekontoret adresseæn-
dring, ny email eller nyt telefon nr.

Havnen ønsker alle en god, varm sommer. 

GOD VIND!
H Sejlerhilsen

John Vestergaard
Havnefoged

Mange tusinde tak for alle de dejlige 
          gaver, jeg fik ved en formidabel af-
skedsreception i K.A.S.
Og speciel tak til Margit som den praktiske 
arrangør... det var meget meget flot...

H Nelly Brefelt

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

sponsor

Hans Henning Eriksen
  39644442

Knud Erik Gleie
   22334001

Ole Risgaard
39298979

Sæsonstart indendørs
Et par hyggeaftner i Jomsborg med gamle 
        film om K.A.S. og en udfordrende akti-
vitet i rigtig sømandsknytning bidrog i marts 
og april fint til vores gode kammeratskab. 

Sidste arrangement i april var et spændende 
besøg i overstyrmand på Georg Stage Helle 
Barners riggerværksted, hvor kun klassisk 
sejlmagerkunst bliver udført. Her sker f.eks. 
syning af huller i sejl og påsyning af lig, natur-
ligvis i hånden efter forskrifterne i ”Søman-
dens Bibel” - Jens Kusk Jensens Håndbog i 
Praktisk Sømandsskab. 

En rundvisning på Gedser Rev fyrskib i Ny-
havn og en god frokost på restaurant Gilleleje 
rundede dagen af.

Der var den første onsdag i maj lagt op til en 
lidt særlig sæsonstart på Sundet, med besøg 
af TV2 Lorry og deltagelse i Georg Stages 
”store vinkedag”. Desværre var vejrguderne 
os meget imod. Ingen vind og silende regn 
betød at selv de mest energiske Søulke, måtte 
overgive sig til et par hyggelige timer i Joms-
borg. Her blev der så til gengæld rig lejlighed 

til at studere klubbens nye flotte model af 
Freja og riggen til skolens undervisning, samt 
som altid udveksling af gamle historier og nye 
rygter.
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Sidste frist for aflevering af materiale til BAR-
KASSEN 5, 2014 er den 1. august 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
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Fest-og tursejlerudvalget  .............. fest@kas.dk
Klubhusudvalget  ........................lokaler@kas.dk
Bådpladsudvalget ................baadplads@kas.dk
Kulpladsen ........................... kulpladsen@kas.dk

I N T E R N E T

F O R S I D E N

I N F O R M A T I O N S U D V A L G E T

K L U B K O N T O R
Klubkontoret har åbent om onsdagen
Vinter 
Telefon kl. 14-16, personlig kl. 16-18 
Sommer (sejlsæson)
Telefon kl. 15-17, personlig kl. 17-19 
Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .......................................2113 3491339585

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider (se juli og august i bladet)
kl. 07.30-13.30, mandag tillige kl. 16-18
Lørdag og søndag LUKKET
Telefon  ............................................ 39 20 22 21
E-mail  ........................................ info@smhavn.dk
www.smhavn.dk ·  Strandvænget 45

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

Juni Mandag - Fredag 11-19  
Lørdag - Søndag 10 -18
Juli Mandag - Fredag 11-20 
Lørdag - Søndag 08 - 19

H A V N E K O N T O R

A N N O N C E R  I  B A R K A S S E N

K Ø S - S E J L S P O R T
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K . A . S .

Den flotte nye model af Freja som nu står i 
Jomsborg.
Foto: Lene Laursen.
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M A R I N A  K I O S K / S H O P
Afhængig af 
vejret er 
der åbent 
til senere.
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U D V A L G
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Juni
1. Åbne Kjøbenhavnske Mesterskaber
13.-15. K.A.S.-træf
21. Havnedag
20.-22. Skoleweekendtur
23. Skt. Hans bål i Svanemøllehavnen

Juli
5. Sommertur starter

August
9.-10. Børneweekendtur
22.-24. Skoleweekendtur
29.-31. Høsttræf

September
7. Motorkursus
14. Gaffelriggerdag
20. Motorkursus
21. Motorkursus

J U N I

S E P T E M B E R

J U L I

A U G U S T
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Standerhejsning
Ved standerhejsningen den 4. maj blev 100 året for skolesej-
       lads i gaffelriggerne markeret.
Kl. 10 blev den nye flotte model i Jomsborg afsløret og derefter 
var der sejlads til Langeliniehavnen hvor det hele begyndte.
Der blev Freja endnu engang fejret med boblevand og denne 
flotte kage. Traditionen med Frejahuer stammer fra 1980erne 
hvor man strikkede dem for at rejse penge til et nyt skrog til 
Freja.


