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Formandens
klumme
D

et er 125 års jubilæumsår i år.
Det gav sig udslag i et brag af en fødselsdagsreception, hvor omkring 200 medlemmer og eksterne gæster kom forbi Odd
Fellow Palæet på klubbens fødselsdag.

Tak til deltagerne og tak til jubilæumsgruppen
for et fremragende arrangement.
Og lidt senere i denne måned skal vi til den
store Forårs- og Jubilæumsfest hvor vi samles
i Søpavillonen og hvor forventningerne er
tårnhøje til et lige så vellykket arrangement,
når vi skal kombinere fejringen af de nye førere med festligholdelsen af klubbens 125 års
jubilæum.
I al virakken er det lige før vi overser, at der
også i år er et stort arbejde i gang for at gøre
klar til sejlsæsonen 2016 som skal skydes i
gang til standerhejsningen 1. maj.
Der er gang i den på bådpladsen hvor både
klubbådene og de private både skal forårsklargøres. Svanemøllehavnens mænd har
en travl periode med søsætning for alle tre
klubber fra slutningen af marts til et stykke
ind i maj.
Sejlerskolen er i gang med at afslutte vinterens teorikurser med teoretisk duelighedsprøve og eksamen for Y3 og Y1 holdene.
Samtidig har der været tilmelding og holdsætning for sommerens fuldt besatte sejlerskole.
Der har ligeledes været tilmeldinger og forberedelse til kapsejladsskolen lige som der har
været lodtrækning om de faste bookinger af
aftenholdene på Hugin – klubbens J/70.

Derudover har der været generalforsamling
den 30. marts, og da jeg efter 10 år på posten har valgt ikke at genopstille, er det sidste
gang jeg skriver på denne plads i klubbladet.

Så lad mig slutte her med at sige tak for den
tillid jeg har mødt i de 10 år og sige det samme som jeg sagde ved jubilæumsreceptionen.
Jeg er stolt over at have været med til at afslutte de første 125 år og jeg ser frem til at
vi sammen udvikler K.A.S. og fører klubben
igennem de udfordringer, der måtte komme i
fremtiden.

H Niels Erik Andersen

AKTIVITETSUDVALGET
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Standerhejsning

Søndag den 1. maj kl. 08.55

K.A.S.’s 126. sejlsæson står for døren og vi
glæder os til årets standershejsning søndag
den 1. maj.
Det bliver, traditionen tro, en dag med fælles
morgenmad, bragende kanoner, flakkende flag
og standere, sejltur til Trekroner, røde salte
kinder, store smil og fælles frokost, kage og
kaffe ved Trekronerfortet.
Det er en dag for alle klubbens medlemmer
– for de nye som gamle, for de unge som
ældre, for alle de gaffelgarvede, sydvestvante, knob-kejtede, sejlglade, landkrabbede og
rød/grønbuksede medlemmer som udgør
Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub!
Vi mødes kl. 08.55 ved Standermasten.
Præcis kl. 09.00 affyres kanonen og flag og
stander sættes – og SÅ er sæson 126 skudt
igang!

Vi sejler i fælles flok mod Trekroner, men inden da skal vi hygge os med fælles morgenmad, kaffe og et hævet glas for klubben i
Jomsborg. Efter morgenmaden gør vi klar til
sejlads og hilser på vores ny formand ved
Nordmolen kl. 11.00. Alle kommer med ud at
sejle - i klub-eller private både.
Efter sejlads i eget tempo samles vi på Trekroner, indtager medbragt mad i fællesskab
på fortets skønne områder, sludrer, hygger og
går, hvis man har lyst, på opdagelse på fortet
- som det tog 42 år (1786-1828) at opføre;
forstyrret af både Slaget på Reden og Det
engelske bombardement af København.
Måske finder vi på en lille overraskelse derinde.
Praktisk: Morgenmad - pris per person 50 kr.
Afregnes kontant på stedet.
Frokost med drikke til indtagelse på fortet
skal I selv medbringe. Aktivitetsudvalget sørger for kage til kaffen.
Tilmelding til morgenmad via hjemmesiden
senest den 27. april kl. 12.
Kom med, mærk vinden og tag del i starten
på klubbens 126. sæson!
Da det er jubilæumsår forventer vi at kræse
lidt ekstra om dagen - mere info følger.

H Med venlig hilsen

Ida Stokkebye
Aktivitetsudvalget og
125-års gruppen

SKOLEUDVALGET
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Weekendture2016
N

u nærmer sejlsæsonen sig, og dermed
også weekendturene. En weekendtur i
klubbådene en hyggelig weekend med sejlads
for alle, både A- og B-holdselever samt både
nye og de mere garvede førere.
Weekendture er hyggelige sejlweekender, der
starter fredag aften med en natsejlads og
slutter søndag eftermiddag. Lørdag kan der
være kapsejlads, middag eller anden hygge i
den fremmede havn. Der er fire weekendture
på programmet i 2016.

K.A.S.-jubilæumstræf
Årets første weekendtur ligger den 3.-5. juni.
For klubbådene starter turen med natsejlads
fredag nat. Lørdag sejler alle klubbåde kapsejlads i anledning af klubbens 125 år jubilæum.
Du kan læse mere om arrangementet her i
bladet. Der er fællesspisning lørdag aften. I år
starter turen allerede fredag kl. 21.00.
Arrangeres af Aktivitetsudvalget.
Svanemøllekredsens
fællesskolenavigationstur
Turen er den 10.-12. maj og sker i fællesskab
med havnens øvrige sejlerskoler. På fællesskoleturen starter aftenen med en navigationsopgave, som skal løses, inden vi kender destinationen. Lørdag aften er der middag, fest
og præmieoverrækkelse.
Høsttræf
Høsttræffet afholdes den 26.-28. august.
Her sejler vi i selskab med masser af private
K.A.S.-både, og lørdag morgen sejler alle
kapsejlads om Puks mindepokal. Lørdag aften
er der fælles grill (medbring selv maden).
Arrangeres af Aktivitetsudvalget.

Skoleweekendtur
Turen afholdes den 2.-4. september. Denne
tur er den eneste, som ikke har en fast destination på forhånd. Typisk er det vinden og
deltagerne, der afgør, hvor vi sejler hen. Der
kan f.eks. være flere stop eller en kapsejlads.
Mulighederne er mange.

Praktiske oplysninger
Tilmeldingen til alle ture åbner til Jubilæums/
forårsfesten den 16. april. Derefter bliver
tilmeldingslisterne hængt op i protokolrummet i klubben.
Prisen for at deltage på en weekendtur 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.
Af hensyn til planlægningen og indkøb er
tilmeldingen bindende fra 8 dage før turens
start, det vil sige torsdag i ugen inden weekendturen.
Hvis du har tilmeldt dig en weekendtur eller
skrevet dig på ventelisten og ikke har mulighed for at deltage, er det meget vigtigt, at du
hurtigst muligt bliver slettet fra listen så en
anden kan få din plads.

H Skoleudvalget
Marie-Louise Krawack

SKOLEUDVALGET/125 ÅRS GRUPPEN
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Vi ses til

125 års
Jubilæums/forårsfest
Lørdag den 16. april kl. 18 på
Søpavillonen, Gyldenløvesgade 24, 1369 København K

V

i hylder vores alle sammens klub, vores nye førere og ikke mindst byder vi velkommen til
jer, som er nye eller gamle medlemmer af K.A.S. Anledningerne er mange!

Efter middagen indtager ”Home at 7” scenen, indtil DJ’en tager over og vi fester til den lyse
morgen.
Er du blevet forhindret i at deltage eller håber du på en afbudsplads, så send en mail til
foraarsfest@kas.dk.
Vi glæder os til at se jer alle til et brag af en fest på ”den gamle hjuldamper”.

H Festlige hilsner
125-års gruppen og Skoleudvalget
Morten Ingerslev & Taja Jacobsen
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AKTIVITETSUDVALGET

Informationsaften

for sejlerskolens nye elever
Onsdag den 20. april kl. 19.30 i
Restaurant Strandberg
Skoleudvalget 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
PS - Hvis du ikke fik bestilt den fine jubilæumshue til receptionen den 13. marts, får du
mulighed for at købe den denne aften.

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

AKTIVITETSUDVALGET/125 ÅRS GRUPPEN
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K.A.S.

Jubilæumstræf
Weekenden den 3.-5. juni
I

weekenden den 3.-5. juni afholdes K.A.S.Jubilæumstræf. For at markere 125-året
har vi i år gjort noget ekstra ud af træffet,
som i år foregår i Dragør.
Der vil derfor blive stillet telt op, der vil være
middag om lørdagen med bar, og bandet
”Party of five” spiller op til dans! Desuden
vil der være kapsejlads om lørdagen, hvor alle
kan deltage. Træffet vil forløbe således:
Fredag aften kl. 21 er der rødvinstræf i
Dragør for alle, der kan og vil være med. Vi
mødes ude ved Dragør Bådelaugs hus, hvor
teltet allerede bliver stillet op om fredagen.
Klubbådene er til rådighed allerede kl. 21 for
at få mest muligt ud af træffet.
Lørdag kl. 10.00 er der skippermøde med
information om kapsejladsen, og starten
går kl 11.00. Der kan deltages i kapsejladsen
uanset om man har målerbrev eller ej.
Kl. 18.30 mødes vi igen ved teltet, hvor der
er velkomstdrinks og kl. 19 vil der blive serveret helstegt pattegris med diverse kartofler,
salat og brød.

Dertil fadøl og rødvin/hvidvin.
Hvis man ønsker kaffe må man selv medbringe det.
Bandet spiller op til dans fra kl 21.30 til efter
midnat. Søndag er der skippermøde kl. 10 og
derefter sejlads tilbage til Svanemøllen.
Der er tilmelding til middag med fest og til
kapsejladsen via hjemmesiden. Der er separate tilmeldinger da man godt kan deltage i
træffet uden kapsejladsen, eller omvendt.
Tilmelding til sejlads i klubbåde foregår på
opslået liste i protokolrummet.
Tilmelding og betaling via linket på hjemmesiden senest 20. maj.
Vi håber på at se så mange af jer som muligt!
Prisen for dette festlige arangement er (incl.
mad og drikkevarer) kr. 250,- pr. deltager.

H Med venlig hilsen

Rasmus Terkelsen
Aktivitetsudvalget og
125-års gruppen

AKTIVITETSUDVALGET
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Fredagsbari Jomsborg
S

å er det snart tid til fjerde udgave af klubbens helt egen fredagsbar, SynkBar!
For at skabe mere sammenhold i klubben over vinteren har Aktivitetsudvalget 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.
Den 13/5 er der desuden grill aften foran havnekontoret forinden fra kl.17-20.
Vi glæder os meget til at se jer!

H Aktivitetsudvalget - Rasmus Terkelsen

AKTIVITETSUDVALGET
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Grillaftener
hen over sommeren
Vi gentager succesen fra sidste år og holder hen over sommerperioden 3 grillaftener:

H		Den 13. maj kl. 17-20 med stumpemarked og efterfølgende SynkBar. Har du ting til båden

		eller andre sejladsrelaterede ting, du gerne vil sælge, så skriv til aktivitet@kas.dk
		– så sætter vi et bord op til dig. Der vil være god mulighed for at finde lige netop den ting,
		som du har gået og kigget efter!

H		Den 12. august kl. 17-20
H		Den 8. oktober kl. 15-?
Vi tænder op i grillen og serverer en lækker salat. Det du derudover ønsker at spise, skal du
selv medbringe.
Praktisk foregår det på havnens grillplads på plænen ud for havnekontoret.

H Aktivitetsudvalget

Jarle D. Christensen
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ANNONCE

SOMMERTUR
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Sommertur2016
T

ilmeldingerne til sommerturen går fint.
I dag d. 16. marts er der med 3 gaffelriggere i flåden 38 ledige pladser ud af 72
mulige.

Hvis det fortsætter sådan får vi enten venteliste eller måske kan den 4. gaffelrigger deltage. Evt. med 4-5 ombord. Spækhuggerne
er også en mulighed, men skal helst bemandes i 4 uger.
Har du overvejelser om at deltage, skal du
snart afslutte dem.
Turen går fra Kjøbenhavn lørdag d. 2. juli kl.
12.00 med kurs mod Anholt. Derfra går det
op i Skærgården.
Vi sejler i 4 uger, uge 27, 28, 29 og 30.
Forventet ankomst i Svanemøllen d. 29.-30.
juli. Vi sejler som tidligere sammen med Sundet. Desuden har vi kontakt til Frem og Kvindelig Sejlklub. Jeg håber de vil deltage med
nogle gaster hos os.
Desuden har Bel Ami meldt sig til og der er

overvejelser hos et par andre. Mon ikke Fru
Skov fra Sundet også er med.
Jeg glæder mig til at sejle sommertur med jer.

H Jesper
22 55 38 77
FAKTA
• Vi sejler i 4 uger, fra d. 2.-30. juli.
• Koordineringsmøde for alle deltagere i 		
Jomsborg i K.A.S. d. onsdag d. 15. juni
kl. 1800.
• Tilmelding via hjemmesiden. Angiv om
du vil sejle en eller flere uger og om du 		
evt. kan sejle en anden uge end din
1. prioritet.
• Bindende tilmelding onsdag d. 15. juni
kl. 18.00.
• En uge går fra lørdag kl. 12 til lørdag
kl. 12.
• Pris per deltager er 350 kr.
Dertil kommer transport, mad og
havnepenge.
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Mere om

Samarbejde
på Tværs af klubben
A

ktivitetsudvalget har startet et initiativ
kaldet Samarbejde på Tværs af klubben.
Initiativet handler om at vi som K.A.S. - medlemmer skal lære hinanden bedre at kende,
lære af hinanden og hjælpe hinanden.
Vi sendte et spørgeskema ud i oktober sidste
år og 1. møde om klargøring og 2. møde om
sejladser har været afholdt, og der er dermed
blevet formidlet den første kontakt imellem
medlemmer/bådejere/ikke-bådejere.
Nu har medlemmer, som har vist interesse for

Samarbejde på Tværs af klubben mulighed for
at tage kontakt til hinanden og gøre brug af
hinandens viden og ressourcer, hvilket flere
allerede har benyttet sig af.
Vi har på kas.dk oprettet tre fora under fanen
”Aktiviteter”, som hedder ”Vedligehold, klargøring og vidensdeling”, ”Sejlerforum” og
”Aktiviteter på Tværs”. Under sidstnævnte
forum kan du finde referatet af mødet den 9.
marts. Du skal være logget ind for at kunne
læse det.

AKTIVITETSUDVALGET
I det første forum ”Vedligehold, klargøring
og vidensdeling” kan medlemmer skrive et
indlæg om man ønsker at hjælpe eller blive
hjulpet med praktiske ting vedrørende klargøring og besvare indlæg.
I Oasen har vi desuden hængt en liste op om
”Vedligehold, klargøring og vidensdeling”, så
man kan skrive sig på her, hvis man ikke er så
meget for den elektroniske måde at gøre det
på. Husk at holde øje med hvad der skrives
her efterfølgende.
I det andet forum ”Sejlerforum” kan man ønske at blive gast, søge gaster eller følgebåd/
selskab af anden båd.
I det tredje forum som er ”Aktiviteter på
Tværs”, skriver vi hvilke aktiviteter, der har
været og kommer og når vi nærmer os en temadag/aktivitet, vil der komme et opslag på
kas.dk under Sidste Nyt om den pågældende
dag. Temadagene/aktiviteterne er startet op
på baggrund af den interesse, medlemmer har
vist ved deres svar i spørgeskemaet og ved
medlemmers løbende interesse.
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På kas.dk kan du også tilmelde dig en mailservice, så du modtager mails, når der sker
nyt i de tre fora. Alle kan tilmelde sig denne
service uanset om man var med fra starten
eller ej. Hvis du er logget ind, men ikke er
på din personlige profil side, så tryk på dit
medlemsnummer øverst i højre hjørne, så på
”abonnementer” på samme side, derefter på
”kategorier” og klik det af, du gerne vil modtage mails om.
Man må meget gerne skrive til os på aktivitet@kas.dk, hvis man har nogle gode ideer
til temadage/aktiviteter eller måder hvorpå
vi bedre kommer hinanden ved på tværs af
klubben.
Den første aktivitet var ”Åben båd på land”
(afviklet den 25. marts), den næste bliver
”Håndværk” den 9. april som man kan læse
mere om under Sidste Nyt på kas.dk og den
26. april er der ”Åben Båd på vand - om
elektronisk navigation”, som I kan læse om
andetsteds i bladet.
H Mange hilsener
Aktivitetsudvalget
Ida og Sofie

Velkommentil
TIlina Funder
Eva Marxen
Emilie Thorup Nielsen
Jesper Øland Petersen
Thomas Kragh
Klaus Grimar

Benjamin Hansen
Randolf Aabye
Jonas Thomsen
Erik Johnson
Vidar Illum
Lasse Verner Olesen

Jan Frisenfeldt Jakobsen
Mads Kjær
Elina Maslo
Jonas Borup
H Redaktionen
ønsker god vind!
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125-ÅRS JUBILÆET 13. MARTS

”We’ll be back!”
N

æsten 200 gæster fandt vej til jubilumsårets første fejring: 125-års fødselsdagsreceptionen i Odd Fellow Palæet søndag den
13. marts.
Formanden byder velkommen

Stemningen blev slået an med rød løber og
store jubilæumsbannere udenfor, og en varm
og personlig velkomst i forhallen, inden gæsterne blev sendt mod havestuerne af et hjerteligt formandshåndtryk.
Velkomstdrinks i fuld K.A.S.-rød og glade
gæster fik hurtigt lydniveauet op på et konkurrencedygtigt niveau, og de tre store havestuer en-suite syntes næsten for små.
Det lykkedes formanden af kæmpe sig vej til
talerpodiet, hvor han afleverede et kort og
præcist overblik over, hvordan Klubben er
blevet til den succes, den har været så mange
år, og fortsat er.
Dén tråd blev videreført af Dansk Sejlunions
formand, Hans Natorp, der roste Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub for sit energi- og akti-

På den røde løber

125-ÅRS JUBILÆET 13. MARTS
Formand
for DS
Hans Natorp
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han. Sejlunionens formand nøjedes ikke med
rosende ord, men medbragte en pengegave til
ungdomsarbejdet i KØS.
Gaver var der også fra andre samarbejdspartnere og venner – hvoraf skal nævnes Ryding
Maritime, der elegant medbragte en gavecheck på udstyr for 100,- kr for hvert af
klubbens leveår. Et flot bidrag til det fortsatte
arbejde.
Jan Boman

vitetsniveau, ikke kun i sejlerskole og klubliv,
men for at tage initiativ og ansvar ud over
klubbens egen næsetip – også historisk, hvor
K.A.S. var medstifter af Dansk Sejlunion i
1913:

’I gør en forskel for de mennesker, der er
knyttet til sejlklubben, og I gør en forskel for
andre sejlklubber. Respekt for det og tak for
jeres store bidrag til dansk sejlsport’, sagde
Formand for skoleudvalget Johnny
Aa. Jørgensen bydes velkommen
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125-ÅRS JUBILÆET 13. MARTS

En personlig hilsen med tillykke og ønske om
god vind fra Klubbens protektor, HKH Prinsgemalen, blev også oplæst.
Fredag den 13. regnes ikke som en heldig
dag, men det var faktisk en fredag med denne
dato, Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub blev stiftet i 1891 i ’Koncertpalaiset’ – det navn, som
Odd Fellow Palæet havde for125 år siden.

Herefter fortsatte festlighederne i samme
veloplagte stil, indtil arrangementet uhøjtideligt, men værdigt klingede af. På vejen ud fik
gæsterne det nyeste eksemplar af Årbogen,
og mange benyttede sig af lejligheden til at
forudbestille den berømte jubilæumshue, der
fås fra begyndelsen af april.

Nogle ideer er bare så stærke, at de trodser
både overtro og to århundredeskifter uden at
miste styrke!
Henrik Effersøe havde på forhånd dykket ned
i klubbens historie og kunne over for gæsterne afsløre, at Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
med al sandsynlighed ikke har haft noget arrangement i Odd Fellow Palæet siden stiftelsen for nøjagtigt 125 år siden!
Henrik Effersøe
- altid på forkant med det historiske

Der høres efter...

125-ÅRS JUBILÆET 13. MARTS
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Flotte taler fra Formand for
DS Hans Natorp
og vores egen formand
Niels Erik Andersen
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125-ÅRS JUBILÆET 13. MARTS

Både hue og jubilæumsbannere er udsmykket
med Søren Moesgaards stilsikre jubilæumslogo, som indtil flere repræsentanter fra andre
klubber udtrykte deres store ros, og en snert
af misundelse, for.
Tak til vores egne medlemmer, der var med –
og til samarbejdspartnere og repræsentanter
fra bla. Kvindelig Sejlklub, Hellerup Sejlklub,
KDY, Skovshoved Sejlklub, Sundby Sejlforening, DFÆL, Roklubben Gefion, Danske
Studenters Roklub og Svanemøllehavnen, der
mødte op.
Jubilæumsgruppen planlægger at holde
250-års jubilæet samme sted, så vi holder
fast i traditionen med at komme tilbage til
udgangspunktet hvert 125. år. Vi glæder os
allerede til at se jer!

H 125-års gruppen

Jan Boman

Gamle sejlervenner

125-ÅRS JUBILÆET 13. MARTS
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Fotos af bl.a. Allan Jensen, Jan Boman og Svend Erik Sokkelund
Så er der Årbøger

BÅDPLADSUDVALGET
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Referat af

Bådejermødet
Onsdag den 2.marts
M

ødet blev ledet af formand for bådpladsudvalget, Johnnie Rørvig.

1. Valg af referent Jonas Toft Jacobsen
2. Søsætning 2016
Søsætningsliste er opslået på hjemmesiden.
Det faste hold af hjælpere ønsker ikke at fortsætte og der har ikke meldt sig nye. Derfor
indskærpes det at man selv er ansvarlig for
at flytte sine bukke til siden så snart båden
er løftet fri. Havnens personale, som udfører
søsætningen, må iflg. Arbejdsmiljølovgivningen ikke flytte bukke el. andet materiel.
Der søges nye frivillige til at holde styr på
slibemaskiner, højtryksspuler, placering af
stativer mv.
Bådpladsudvalget pålægges at være mere
opmærksomme på at der ikke indskrives nye
både med stativer på Gammel Plads. Nye
både skal bruge bukke, stativerne udfases.
3. Nyt fra bådpladsen
Skolebådenes halvtag: Tagdækning og evt.
gavlbeklædning udskiftes fra starten af maj.
Der kan ikke stilles både under halvtaget fra
søsætning til ca. udgangen af juni.
Lakrum i værkstedet er kun for bådejere, ikke
for skolebåde, som skal benytte værkstedscontainerne. Der mindes om, at skolebådene
vedligeholdes af nye medlemmer, så hjælp til
rette i stedet for at skælde ud hvis alle ikke er
bekendte med reglerne.
Masteopbevaring: De 2 inderste gange i mastehuset, der ikke har døre mod mastebroen,

har trang manøvreplads og ikke adgang når
der står både foran. – Det kan der ikke ændres ved uden omfattende ombygninger.
Der mangler plads til store master. Det blev
aftalt, at bådpladsudvalget indhenter tilbud
på mastestativer, der kan placeres på mastebroen.
Stentrin under døre mod mastebroen er
vanskelige at passere med mastevogn. Bådpladsudvalget ser på dette og iværksætter
foranstaltning.
Skrammel på pladsen: Bunke langs container
ved lågen er til genanvendelse på pladsen.
Erik Skovgaard kan svare på om effekter må
bruges/ fjernes. Der er givet lov til opbevaringskasser på pladsen, da der er venteliste
til skure.
Gitterlågen skal altid holdes lukket og låst,
stiger låses fast når de ikke bruges.
4. Nyt fra havnen
v. havnefoged John Vestergaard
Havnen søsætter både fra Gammel Plads
fra efter påske frem til 1. maj. Der søsættes over kaj i klargøringsbassin. Alle både fra
Kulplad-sen søsættes 16. april. Der er åbent
for beddingsløft som sædvanligt, men der
må påregnes ventetid pga flere bookninger i
søsætingsperioden.
Havnens personale syner bukke ifm. Søsætning og markerer de bukke, som ikke må benyttes fra kommende vintersæson.
Bedding inkl. vogn, spil og wire er gennemgået og serviceret.

BÅDPLADSUDVALGET
Havnen har genneført hjertestarterkursus
med meget få tilmeldte. Opslår kursus igen i
november 16.
Vedrørende Nordhavnstunnel og evt. lukning
af havnen og genhusning af bådpladserne:
Svanemøllehavnen og klubberne er repræsenteret i dialoggruppe om Nordhavnsprojketet.
Flytning af bådpladserne sker nu tidligst fra
sæsonen 2019 og der er fokus på mulighed
for et etapedelt projekt, der tillader, at godt
halvdelen af bådpladsernre kan anvendes under byggeprojektet.
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5. Ideer og ønsker for bådpladserne
Ideer blev fremført under de enkelte punkter.
6. Eventuelt
Der arrangeres grillaftener på havnen – plænen foran havnekontoret – d. 13. maj og 12.
august. 13. maj med stumpemarked.
Hvis man ønsker en stand ved stumpemarkedet kan man kontakte aktivitetsudvalget
aktivitet@kas.dk.

H Referent
Jonas Toft Jacobsen

Bemærk!
M
astekranen har fået monteret en softstarter,
hvilket skulle gøre den nemmere at betjene.

H Bådpladsudvalget · Johnnie Rørvig
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ANNONCE

AKTIVITETSUDVALGET

23

Åben båd på vand - om

Elektronisk
Navigation
T

emaaften arrangeret af Aktivitetsudvalget
Samarbejde på tværs af klubben.

I oktober sendte vi et spørgeskema ud omkring klargøring af både og om sejladser, og
nogle har svaret, at I var interesserede i at
lære mere om elektronisk navigation. Derfor
arrangerer vi nu en aften om emnet.
Karsten Møller-Hansen, Jonas Toft, Erling
Christiansen og Kristian Krogh vil tirsdag
den 26. april fra kl.19.00 invitere indenfor på
deres respektive både, hvor de vil fortælle om
og vise det elektroniske navigationsgrej, de
har på deres både og svare på spørgsmål.

Det hele foregår i klargøringsbassinet, hvor
deres både vil ligge samlet.

Vi mødes foran Oasen på bådpladsen: (Ved
den røde stjerne. Den grønne stjerne er gitterlågen til bådpladsen).
Udvalget serverer varm kaffe og dejlig kage.
Tilmelding er nødvendig, og det kan I gøre
ved at skrive til sofie@kas.dk senest den 19.
april.

H Mange hilsener

Aktivitetsudvalget
Ida og Sofie
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SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
1. april starter klubberne med søsætning og
de både, der har ligget i vandet vinteren over,
skal sejle til deres sommerplads. Skulle der
mod forventning ligge en anden båd på pladsen kan havnekontoret kontaktes med henblik
på at få at en fremmed båd flyttet.
Sommerpladsen kan tages i brug fra 1. april.
Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene
og det ville være rart (krav iflg. havnereglmentet) 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 bøjle
nederst på Y-bommen.
El standere
I forbindelse med havnens el standerne og
køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside, 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.
Vand på broerne
Vandslanger er ophængt på broerne og der
er åbnet for vandet.
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. maleraffaldet o.s.v.
Havnen har opsat små containere til tomme
dåser (tømmes efter behov) således at de
ikke havner i den store blå container, da
dåser ikke er småt brandbart, også elektronik (radio/fjernsyn o. lign.) skal bortskaffes
korrekt. Ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet.
Arbejde på både stående på landpladsen
Husk at være forsigtige når i skal til at polere/
ordne fribord på land. Lad være med at stå
på noget gammelt, faldefærdigt og udslidt
”stilads” og husk at topsikre stigerne første
gang i kravler op i båden.
HUSK navn på båden for og bag samt hjemhavn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land.
Husk at meddele havnekontoret adresseændring, ny email eller nyt telefonnummer.
Havnen ønsker alle et godt og sikkert forår,
selvom solen skinner er vandet stadig koldt.
GOD VIND!

H Med sejlerhilsen
John Vestergaard
Havnefoged

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

Sejlads og foredrag
S
å er de velnærede Søulke på banen igen
efter den sædvanlige overdådige julefrokost og den traditionelle og spændende torskemiddag.

Vi ser frem til at sige farvel til en trist vinter der alligevel ikke blev til en rigtig vinter - og
til at komme på vandet igen.
Mon ikke vi i år skulle satse på mere aktive

sejladser end de traditionelle ”op og ned
langs kysten”?. Vi har jo behov for at vedligeholde og træne vores færdigheder i gaffelriggerne. Så kunne det også være, at vi efter
sommersæsonen igen har fået opbygget en
rimelig kondition til næste vintersæsons kulinariske udfordringer.
Vi har bemærket initiativet til ”Samarbejde
på tværs af klubben” og håber at aktionen vil
lykkes. Den succesfulde fødselsdagsreception
i Odd Fellow Palæet stiller også gode forventninger til flere fællesarrangementer, og vi ser
selvfølgelig frem til jubilæumsfesten på Søpavillonen.
Foreløbigt har Søulkene følgende arrangementer i kalenderen:
Den 13. april kl. 13.00 i Jomsborg. Frokost
og foredrag af Vidar Illum om Victoria 7mR.
Den 10. august kl. 14.00. Sommerfest med
sejlads med gæster, grill med bl.a. helstegt
pattegris, dans til et frisk New Orleans Jazz
Band.

H Hans Henning Eriksen

Torskemiddag i Jomsborg

Knud Erik Gleie
22334001

Svend Aage Linde
39293929

Ole Risgaard
30420567

K.A.S.
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FORSIDEN
125 års Jubilæumsfesten den 13. marts
i Odd Fellow Palæet
Foto: Jan Boman
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Søren Werk		
60 38 47 55
Jon Bundesen (webmaster)
81 61 44 40
Margit Arentoft (BARKASSEN) 22 12 11 35
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KLUBKONTOR
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
oktober - april
Telefon og personligt kl. 16-18
fra 1. maj kl. 17-19
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
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HAVNEKONTOR
Havnefoged John Vestergaard
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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)
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Kiosken er lukket indtil videre
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Niels Erik Andersen		
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Næstformand Margit Arentoft 22 12 11 35
Kasserer Allan Jensen		
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Svend Bie		
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Jon Bundesen		
21 47 58 86
Christian Thaulow		
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Johnny Aa. Jørgensen		
20 83 04 34
Niels Laursen		
29 91 12 12
Johnnie Rørvig		
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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

April
9.
9.
13.
16.
16.
20.
26.
Maj
1.
10.-12.
13.

20 83 04 34

uni
3.-5.

40 45 03 31

15.

29 91 12 12
23 61 75 76

Juli
2.

23 80 50 42

August
10.

21 47 58 86
39 29 91 11
51 24 18 61

12.
26.-28.
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APRIL
Mundtlig prøve i navigation
Åbenbåd på land - Håndværk
Søulkearrangement med
frokost og foredrag
Søsætning på Kulpladsen
Jubilæumsfest/Forårsfest
på Søpavillonen
Informationsaften for
A-holds sejlere
Temaaften om elektronisk
navigation kl. 19 ved Oasen
MAJ
Standerhejsning
Kanonsalut, morgenmad
og sejlads til Trekroner Fortet
Svanemøllekredsens
fællesnavigationstur
Grillaften efterfulgt af Synkbar
JUNI
K.A.S. Jubilæumstræf
Fest, sejlads og middag i Dragør
Sommertursmøde i Jomsborg
JULI
Sommerturen starter
AUGUST
Søulkearrangement med
Middag og dans
Grillaften efterfulgt af Synkbar
Høsttræf
Fælles klubtur med kapsejlads
og fest
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Et brag af et
jubilæum!

