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Formandens
klumme
V

elkommen til jubilæumsåret 2016, hvor
det er 125 år siden K.A.S. blev stiftet.

Det vil blive markeret på forskellig vis i løbet
af året og der vil løbende blive orienteret
om arrangementerne her i BARKASSEN og
på hjemmesiden kas.dk med højdepunkt i
jubilæums/forårsfesten som vil blive holdt i
Søpavillonen den 16. april.
I bestyrelse og udvalg er vi i gang med forberedelserne til årets generalforsamling, som vil
blive afholdt den 30. marts – bemærk at det
i år er efter en meget tidlig påske. Beretninger, regnskab mm vil blive lagt på hjemmesiden og vil også i år blive samlet i den røde
årbog, som vil ligge til afhentning i klubhuset.

Med hensyn til Nordhavnstunnelen arbejdes
der fortsat med VVM-redegørelsen frem imod
en offentlig høringsrunde i forsommeren
2016.
Formuleringen i boksen er taget fra en orientering, som Økonomiudvalget i Københavns
Kommune har fået.
Tre af de fire muligheder der undersøges som
erstatningshavne ligger i Svanemøllebugten
og det er mit indtryk, at der arbejdes seriøst
med at finde en løsning hvor Kalkbrænderihavnen og størstedelen af Svanemøllehavnen
kan holdes åben i anlægsperioden.

H Niels Erik Andersen

Erstatningshavne til belysning i VVM’en
Ved etablering af Nordhavnstunnelen vil
udsejling fra Svanemøllehavnen blive helt
eller delvist lukket i anlægsperioden. Derfor vil der være behov for en erstatningshavn i anlægsperioden.
Erstatningshavnen skal belyses i VVM’en.
Løsningerne skal både belyse en fuld
havn til alle ca. 1500 både og aktiviteter i
Svanemøllehavnen og en mindre havn. Den
mindre havn bliver aktuel, såfremt anlægsarbejdet kan tilrettelægges på en måde,
der tillader passage af sejlbåde i anlægsfasen og flertallet af både dermed kan blive i
Svanemøllehavnen i anlægsfasen.

AKTIVITETSUDVALGET

K.A.S.
gennem 125 år
V

i har skudt jubilæumsåret i gang, og
det skal fejres flere gange i foråret 2016.
Indledningen bliver onsdag den 17. februar
kl. 19.00, hvor Henrik Effersøe fortæller om
udviklingen fra lille ”protestklub” i 1891 til
en af Danmarks største sejlklubber med den
største (og bedste og mest levende) sejlerskole i 2016 beliggende i Danmarks største
lystbådehavn.
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Arrangementet er i Restaurant Strandberg og
der er mulighed for at deltage i klubmiddag
kl. 18 inden Henrik går i gang. Deltagelse i
klubmiddagen kræver tilmelding, som foregår
på K.A.S.s hjemmeside. Tilmeldingen lukker
den10. februar.
Selve arrangementet er gratis og middagen
afregnes direkte med Restaurant Strandberg
på dagen.
H Aktivitetsudvalget
Mari Hauge Mathisen

Standerhejsning 1916

Falsterbokanalen

VELKOMMEN
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Velkommentil
Clara Matthiessen
Karen Høffer
Kristian Hansen
Mark Kofoed
Amina von Eitzen
Andreas Petersen
Claus Bernstorn
Klara Kvorning Ternov

Jane Bølling
Jens Møller
Ann-Cathrine Pedersen
Thorlak Fink
Nichlas Kvist Jørgensen
Hans Henrik Lindboe
Julie Skaar
Torben Laustsen

Deniz Said
Søren Dittman
Henri Møgelvang
Anne-Mette Stubager
Bahareh Abdolalizadeh

H Redaktionen
ønsker god vind!

125 ÅRS GRUPPEN
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Invitation til

125 års
Fødselsdagsreception
Søndag den 13. marts 2016 kl 14-17
Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K
K.A.S. blev stiftet den 13. marts 1891 på et møde i Odd Fellow Palæet i København.
Det er derfor med stor glæde, vi indbyder til 125-års fødselsdagsreception i de selvsamme
lokaler – nøjagtigt på dagen, de 125 år efter stiftelsen.
Traditionen tro bliver det et uformelt og festligt arrangement, og vi håber at mange vil deltage.
Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig, og selv om der er plads til mange, er der
en øvre begrænsning for antal deltagere.
Tilmelding åbner lørdag den 13. februar kl. 12 på K.A.S.s hjemmeside efter først-til-mølleprincippet.
Hold øje med opdateringer og mere information på www.kas.dk og klubbens Facebook-side.

H 125 års gruppen

Jan Boman

AKTIVITETSUDVALGET
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Fredagsbari Jomsborg
S

å er er klubbens helt egen fredagsbar, SynkBar, gået i luften! For at skabe mere sammenhold i klubben over vinteren har Ativitetsudvalget lanceret i alt 4 gange SynkBar i denne
sæson.

Tanken er, at man kan lære flere folk på tværs af klubben at kende. Den første var 23. oktober
og var en stor succes med øl, vin, drinks og cider, lækker musik og ikke mindst fantastisk hyggeligt selskab. Sæt kryds i kalenderen, for de næste datoer er:
Den18/3 og 13/5 fra kl. 20-24 i Jomsborg. Den 13/5 er der desuden grillaften på havnens grill
plads foran havnekontoret forinden fra kl.17-20, men det vil I høre mere om når vi nærmer os.
Vi glæder os meget til at se jer!

H Aktivitetsudvalget - Rasmus Terkelsen

SKOLEUDVALGET/125 ÅRS GRUPPEN

125 års
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Jubilæums/Forårsfest
Lørdag den 16. april på Søpavillonen
F

orårsfesten bliver i år til en kombineret Forårsfest/Jubilæumsfest - for vores kære sejlklub
fylder 125 år og vi skal selvfølgelig have et brag af en fest! De nye førere skal fejres, hyldes
og hædres og det samme skal klubben og alle vore medlemmer.

Ud over en lind strøm af vin, drinks og ølbajere, skal vi selvfølgelig også mæske os i et festmåltid.

Menu
Forretten serveres når vi ankommer og herefter er der buffet med brød, tomatsalat og kålsalat,
diverse kartofler - både krydrede, stegte og dem som har simret i flødesovs - og lækker langtidsstegt oksesteg.
Til dessert serveres den italienske specialitet - espresso/amaretto vædede ladyfingers i mascarponesvøb (også kaldet Tiramisu).
Du får:

H En dejlig middag med dine sejlervenner
H Underholding og overrækkelse af førerbeviser, æresnåle mv.
H Live band og DJ og masser af dans
Tilmelding på kas.dk senest den 24. februar kl. 12.
Der bliver rift om pladserne, så tilmeld dig allerede nu, evt. med ledsager.
Prisen for denne store aften er kun kr. 250,Drikkevarer købes separat i baren.

H Med venlig hilsen
125 års gruppen og Skoleudvalget

SKOLEUDVALGET
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Tilmelding til

Sejlerskolen
Sommer 2016
Lær at sejle i K.A.S.!
Sejlerskolen tilbyder undervisning for både
begyndere og mere øvede sejlere. Hvis du
ønsker at deltage på sejlerskolen i sommeren
2016 skal du tilmelde dig inden 15. februar.
A-hold
Sejlerskolens ”begynderhold” og starten på
K.A.S. sejleruddannelse - deltagelse kræver
ingen forudsætninger ud over lysten til at
lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage
mandag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du
går på introduktionskurset!
B-hold
Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver
gennemgået A-hold og indstilling fra A-holdslæreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig rutine, bliver eleverne på B-hold indstillet til
klubbens førerprøve, der afholdes sidst på
sæsonen. Undervisning på B-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du
sejlede A-hold sidste sommer!
R-hold
R-hold er sejlerskolens ”rutinehold” i gaffelrigger. Deltagelse kræver at du har bestået
klubbens førerprøve. Undervisningen sigter
på at give eleverne videregående træning i
praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere. Ugedag afpasses efter tilmeldingerne.
S-hold
S-hold er sejlerskolens ”rutinehold” i spæk-

hugger. Deltagelse kræver at du har bestået
klubbens førerprøve. Formålet med undervisningen er at lære at håndtere sejlklubbens
spækhuggere med henblik på tur-sejlads.
Undervisningen foregår i spækhugger om
tirsdagen.

Suppleanter
Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolens A-, B-,
R- og S-hold, er heldige at få en fast plads.
Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i
løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal
suppleantpladser svarende til én suppleant
per hold. Som suppleant er man garanteret
at komme ud at sejle på ens sejlaften, men
man kan ikke være sikker på at sejle med det
samme hold hver uge. Til gengæld deltager man til reduceret pris. Suppleanter har
fortrinsret til at overtage ledige pladser ved
afbud eller frafald.
Kapsejladsskolen
Kapsejladsskolen tilbyder en række hold, se
særskilt artikel andetsteds i bladet.
Gebyr
Deltagelse på A, B, R- og S-hold koster
1.200 kr.
En suppleantplads koster 900 kr. Hvis man
opnår en fast plads i løbet af den første måned opkræves gebyr for fast plads.
Bemærk: Din tilmelding er bindende. Det
er ikke muligt at få refunderet gebyret ved
afmelding efter tilmeldingsfristen.
Undervisningen
Starter mandag den 2. maj 2016 og der undervises fra maj til midt i oktober. Sejlerskolen
holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse

SKOLEUDVALGET
uger er nogle af bådene på sommertur, og
der er ikke normal undervisning. Det kan anbefales at deltage i sommerturen! Det giver
gode oplevelser og vigtig rutine.
Holdenes funktion er meget afhængig af en
god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne
grund har sejlerskolen den regel, at man risikerer at måtte afgive sin faste plads på holdet
til en suppleant, og selv blive suppleant, hvis
man udebliver fra undervisningen mere end
én gang uden forudgående afbud eller melder
afbud mere end tre gange i løbet af sæsonen.
Informationsaften for A-hold
Onsdag den 20. april er der informationsaften for nye elever på sejlerskolens A-hold.
Her møder du dit hold og din lærer første
gang, og der orienteres om sejlerskolen.
Alle er også velkomne til at deltage ved
Forårsfesten den 16. april og ved standerhejsningen den 1. maj, hvor interesserede kan få
en tur i klubbens skolebåde.
Bådpladsarbejde
Alle elever, der deltager på sommerskolens
kurser, skal også deltage i klargøring af skolebådene. Arbejdet skal udføres i efteråret efter
sæsonen samt det følgende forår. For at få
plads på sejlerskolen skal du have deltaget i
klargøringsarbejdet for de sæsoner, du tidligere har været tilmeldt sejlerskolen.
Tilmelding
Du tilmelder dig på klubbens hjemmeside
www.kas.dk. Log venligst ind inden du udfylder tilmeldingen. Tilmeldingsfristen er 15.
februar 2016.
Din tilmelding er bindende. Det er ikke muligt
at få refunderet kursusgebyret ved afmelding
efter tilmeldingsfristen. Kort efter tilmeldingsfristen fordeles pladserne og der udarbejdes
holdplaner. I tilfælde af overtegning er medlemsanciennitet et vigtigt kriterium ved tildeling af pladser. Efter tilmeldingsfristen tildeles
eventuelle ledige pladser efter først-til-mølle-
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princippet. Senest den 1. april udsendes
besked om sejldag samt opkrævning af gebyr.
Hvis du fortryder din tilmelding, er det vigtigt
at du melder fra, så pladsen kan blive givet
til en anden. Holdplanen bliver offentliggjort
ved Forårsfesten lørdag den 16. april.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til sejlerskolen eller tilmeldingen, er du velkommen til at sende en mail
til skole@kas.dk.
H Skoleudvalget
Signe Foverskov

KAPSEJLADSUDVALGET
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Tilmelding til

Kapsejladsskolen

sejlads med Spækhuggere

T

ilmelding til kapskolen åbner den 15. februar. Kapskolen er overgået til Kapsejladsudvalget, og i den forbindelse har vi omstruktureret lidt på kapskolens opbygning.

Der bliver som udgangspunkt mulighed for at
deltage i kapsejlads på Spækhugger mandage
og torsdage. Der vil være fire fokusområder:

H
H
H
H

Boathandling
Trim
Starter og mærker
Banen rundt

Kapskolen er for dig der gerne vil have en
grundviden inden for kapsejlads, vi lægger
vægt på at der hver gang vil være et sigte
inden for det givne fokusområde. Der vil være
en til to instruktører som deltager enten på
hækken eller i en følgebåd. Det vil være skiftende instruktører igennem sæsonen så vi
sikrer at instruktørerne ved en masse om lige
netop det som er fokusområdet.

Om onsdagen vil det være muligt at booke
bådene til deltagelse i Onsdagsmatch. Du kan
enten booke den en enkelt onsdag eller du
kan booke forårs- eller efterårssæson. Hvis
du booker forårssæsonen får fortrinsret til
efterårssæsonen.
Hvert modul koster 400 kr. pr. Modul for
kapskolen mandage og torsdage. Hvis du vil
booke en enkelt onsdagsmatchgang koster
det 200 kr. mens en sæson (forår eller efterår) koster 800 kr.

Vi håber I vil tage godt imod vores nytænkning af kapskolen og glæder os til at se en
masse tilmeldinger.

H Mange hilsner
Kapsejladsudvalget

Vintertræning
i Hugin
D

er vil være mulighed for at deltage i vintertræning i Hugin den 30. januar, 13.
februar og 27. februar. Vi mødes kl 10:00 på
Svaneknoppen hvor båden bliver sat i vandet.

KØS deltager med en følgebåd og en instruktør. Det er gratis at være med, dog skal du
have prøvet at sejle J70 før – du skal tilmelde
dig på j70@kas.dk.
H Vel mødt!
Kapsejladsudvalget

KAPSEJLADSUDVALGET
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Informationsmøde om

Sejladsmed Hugin
K

unne du tænke dig at sejle Hugin så
kom og hør mere om det ved vores
informationsaften onsdag den 8. marts kl
19. 00 i Jomsborg. Til mødet vil der blandt
andet være mulighed for at høre om hvordan
og hvornår du kan blive clearet.
Vi glæder os til at se dig!

Så er det tid til at booke en fast tid på Hugin
Man kan booke en fast båd enten til forårssæsonen eller efterårssæsonen. Forårssæsonen starter den 1. april og kører frem til den
30. juni. Mens efterårssæsonen kører fra 1.
august og frem til 1. november.
Prisen for fast bådtid i 2016 er pr. person:
Forårssæson: 900 kr. Efterårssæson: 900 kr.
For at tilmelde dig og din besætning skal du
sende en mail til j70@kas.dk.

Mangler du besætning så kom til informationsmødet den 8. marts kl 19.00 I Jomsborg.
Mailen skal indeholde: Navn og medlemsnummer på besætningen, ønsket dag og tidspunkt
Frist for tilmelding til fast tid:
Forårssæsonen: 15. marts
Efterårssæsonen: 15. Juni
Tirsdag og onsdag skal båden deltage i de
Tirsdagsmatch og Onsdagsmatch.
Hvis der er flere tilmeldinger til samme tidspunkt vil der blive trukket lod blandt de tilmeldte.
H Mange hilsner
Kapsejladsudvalget
Christian og Charlotte
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ANNONCE - GODE TILBUD!

BÅDPLADSUDVALGET
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Indkaldelse til

Bådejermøde
Onsdag den 2. marts kl. 19.30
M

i Jomsborg

Dagsorden
1. Valg af referent
2. Søsætning forår 2016
3. Nyt fra bådpladserne
Der bliver serveret kaffe og der er mulighed
4. Nyt fra havnen
for at købe øl og vand.
5. Ideer og ønsker for bådpladserne
6. Eventuelt
H Bådpladsudvalget
Johnnie Rørvig
Søsætning på Kulpladsen: Lørdag 16. april kl. 07.00 til 17.30
(Samme rækkefølge som ved optagningen. Kun én dag. De små både først).
ød op til bådejermødet, få en hyggelig
aften og vær med til at have indflydelse på aktiviteterne på bådpladserne.

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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AKTIVITETSUDVALGET

Samarbejde
på tværs af klubben
22

Om sejladser - Møde den 9. marts 2016

F

ørste møde om bådklargøring under
Samarbejde på tværs af klubben er nu
vel overstået, og vi tager snart hul på andet
møde.
Andet møde bliver den 9. marts fra kl.19.00
- 21.30 i Restaurant Strandberg. Der er mulighed for at tilmelde sig spisning, hvor du
kan købe dagens ret for 125,- og drikkevarer
fra kl.17.30 - 19.00. Tilmelding til spisning
senest den 2. marts til Sofie@kas.dk
Mødet den 9. vil handle om sejladser:
Enkelte sejladser, spontane sejladser, at sejle
med en gang om ugen, som fast gast, kapsejladser, weekendture/ K.A.S. ture, længere
ture/ langturssejlads samt andre ting og om
at lære andre sejlere at kende.
Det vil blive et struktureret møde, hvor man
har mulighed for at snakke sammen, finde
datoer mv., så husk din kalender :-)
Bådejere, der kommer den dag bedes sende

mig et billede af deres båd og forberede et
par ord om, hvad de ønsker, lidt om hvem
de er, sejlerfaring og engagement og de vil
komme til at fortælle lidt om det på mødet.
Flere ikke-bådejere har vist interesse i at lære
mere om navigation og elektronisk navigation
og er der nogen som vil dele ud af deres erfaring indenfor dette område, må I også meget
gerne sige det på mødet.
Ikke-bådejere må gerne forberede et par ord
om hvem de er, hvilken erfaring de har og
engagement, og de vil ligeledes på mødet
komme til at sige lidt om det.
Vi vil også snakke om hvad der rent teknisk
kan lade sig gøre at benytte som kontakt
formidlingsform.
Man må gerne komme med ideer til, hvordan
vi kan komme hinanden mere ved.
Vi glæder os til endnu en hyggelig aften.

H Mange sejlerhilsener · Ida og Sofie

SVANEMØLLEHAVNEN
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Nyt fra

Havnen
Godt nytår til jer alle!
Svanemøllehavnen er kommet sikkert gennem
nytåret og godt ind i 2016.
Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge
for midtermolen med adgangskontrol, således
at der kun er adgang for de bådejere, der er
har deres båd i vandet ved midtermolen.
Lågen står opsat for 5 vintersæson og i den
tid har der ikke været tyveri fra midtermolens
både.
Vente –rokeringsliste
Husk hvis du har søgt fast plads eller rokering
til anden plads i havnen står du på en liste,
som år efter år vil være gældende ud fra din
klubanciennitet. Hvis du ændrer adresse,
telefonnummer, mailadresse eller finder en
anden båd du bedre kunne tænke dig, så husk
at ændre det på havnekontoret og ikke kun i
din klub.
Tildeling af pladser
Vi begynder nu og frem til sidst i april at tildele pladser så hvis man vil rokere til anden
plads skal vi hurtigst muligt have besked.
Sommerleje
HUSK: Betaling af sommerlejen 2015 bliver
udsendt i januar til betaling senest 10. februar, så husk at se efter posten eller PBS omkring 1. februar ellers kan man kontakte
havnekontoret.
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 kvittering at denne er betalt.
Nordhavnsvejen
Medio 2016 skulle VVM undersøgelsen være
afsluttet og forslagene til, hvordan fremtiden
vil tegne sig for Svanemøllehavnen komme et
skridt videre, men der lang vej endnu.
Det tidligste der kan komme på tale er foråret
2019, men vi følger stadig det videre forløb
på tæt hold.
Trådløst internet
Svanemøllehavnen er ved at få lavet nyt
trådløst internet i hele havnen og firmaet
Teracom har forsikret os at det bliver, måske,
Danmarks bedst dækkende netværk på et
havneområde.
H John Vestergaard
Havnefoged
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ANNONCE

SET PÅ HAVET...

Tegning af Søren Moesgård
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K.A.S.
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FORSIDEN
Havnemanøvre med Oui Oui.
Bagsiden - vores jubilæumslogo

I N FO R M AT I O N S U DVA L G E T
Søren Werk		
60 38 47 55
Jon Bundesen (webmaster)
81 61 44 40
Margit Arentoft (BARKASSEN) 22 12 11 35
Sidste frist for aflevering af materiale til BARKASSEN 2, 2016 er den 10. februar på e-mail
til barkassen@kas.dk med mindre andet er
aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning
som muligt.
Tryk Baurs Offset.......................... 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
Aktivitetsudvalg........................ aktivitet@kas.dk
Klubhusudvalget . .......................lokaler@kas.dk
Bådpladsudvalget................. baadplads@kas.dk
Jubilæumsgruppen...........................125@kas.dk
Kapsejladsudvalget.............. kapsejlads@kas.dk

KLUBKONTOR
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
oktober - april
Telefon og personligt kl. 16-18
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
Bank ........................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset................................ 1mbpSndsb
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
Thomas Block Nikolajsen...............31 21 64 21
E-mail formand@kos-sejlsport.dk
Ungdomsleder (13-15 år)
Troels Arnved................................... 26 74 67 65
E-mail ungdom@kos-sejlsport.dk
Juniorleder (8-13 år)
Juliane Brach.................................... 20 67 17 34
E-mail junior@kos-sejlsport.dk
www.kos-sejlsport.dk
MARINA KIOSK/SHOP
Kiosken er lukket om vinteren

ANNONCER I BARKASSEN
Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2016. Oplag: 1100 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN - 2016: 1. februar, 5. marts, 5. april, 1. juni, 20. august,
1. oktober og 1. december. Årbogen bliver udgivet ca. 10. marts.
Priser 1/1 side kr. 1200,-, 1/2 side kr. 650,-, 1/4 side kr. 400,- (incl. moms).
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K.A.S.

Februar
17.
BESTYRELSE
Formand
Niels Erik Andersen		
35 43 44 18
Næstformand Margit Arentoft 22 12 11 35
Kasserer Allan Jensen		
20 30 50 88
Svend Bie		
29 20 03 15
Jon Bundesen		
21 47 58 86
Christian Thaulow		
22 19 19 76
Johnny Aa. Jørgensen		
20 83 04 34
Niels Laursen		
29 91 12 12
Johnnie Rørvig		
40 45 03 31
UDVALG
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow		
Klubhusudvalg
Margit Arentoft		
Kasserer
Allan Jensen		
Skoleudvalg
Johnny Aa. Jørgensen		
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig		
Havneudvalg
Niels Laursen		
Svend Allan Olsen		
Fartøjsudvalg
Svend Bie		
Informationsudvalg
Jon Bundesen		
Kajakudvalg
Christopher Pethick
Aktivitetsudvalg
Sofie Wagner		

22 19 19 76
22 12 11 35
20 30 50 88
20 83 04 34
40 45 03 31
29 91 12 12
23 61 75 76
23 80 50 42

22.
Marts
2.
8.
9.
13.
17.
18.
30.
April
16.
16.
20.

51 24 18 61

FEBRUAR
Foredrag - 125 år med K.A.S.
med Henrik Effersøe
Starter med klubmiddag i
Restaurant Strandberg
Bestyrelsesmøde
MARTS
Bådejermøde kl. 19.30
Informationsmøde om sejlads
med Hugin
Samarbejde på tværs
Sejlads
Klubbens 125 års fødselsdag
Festlig reception i
Odd Fellow Palæet kl. 14-17
Bestyrelsesmøde
Fredagsbar kl. 20-24
Generalforsamling kl.19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
APRIL
Søsætning på Kulpladsen
Jubilæumsfest/Forårsfest
på Søpavillonen
Informationsaften for
A-holds sejlere

Maj
1.

MAJ
Standerhejsning
Kanonsalut, morgenmad
og sejlads til Trekroner Fortet

Juni
3.-5.

JUNI
K.A.S. Jubilæumstræf
Fest, sejlads og middag i Dragør

21 47 58 86
39 29 91 11
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K.A.S. fylder 125 år!
I den forbindelse har Søren Moesgård tegnet dette logo,som vil
pryde årets særlige begivenheder og gaveartikler.
Inspirationen er passionen og kærligheden til sejlads.
Samt vores særlige bomuldssejl, båndene, farverne i himlen og havet
samt signalfarverne: styrbord og bagbord.
Som han siger: ”Logo’et skal netop ikke umiddelbart kunne afkodes,
men derimod over året vise sig at blive et stærkt visuelt element,
der modnes. Ligesom god rockmusik”

