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Formandens
klumme
Velkommen til ny sejlsæson i KAS!
Hvor er det dejligt at se de mange både i
vandet igen, flot polerede og klargjort til sæsonen. Mange har allerede været ud på de
første sejladser, i det fantastisk vejr vi fik de
første par uger i maj.
Sejlerskolen er nu igang igen, med fuldt besatte gaffelriggere alle ugens hverdage, og
spækhuggerne, Oui Oui og J/70’eren Hugin
fint repræsenteret på vandet. En flot belægning på skolen igen i år – godt klaret!

		 brænderihavnen og ud i Svanemøllebug-		
		 ten i anlægsperioden.
Det sidste punkt er helt afgørende for os – vi
afventer pt. offentliggørelsen af VVM undersøgelsen ca. den 1. juni. 2016.
Med ønsket om et fantastisk sæson til jer alle.

H Jon Bundesen

Formand

K.A.S. er kommet med i sejlsportsligaens 2.
division, grundet et afbud. I ligaens 2. division dyster vi med 17 andre sejlklubber, herunder med Sejlklubben Sundet, S/K Lynetten,
og Sejlklubben København, så der er mange
lokale klubber iblandt. Det første J/70 stævne
var i Lundeborg lørdag/søndag d. 14.15. maj.
Held og lykke!
Status for Nordhavnstunnel projektet er, at
Vejdirektoratet har offentliggjort et høringsnotat, med 13 høringssvar fra bl.a. foreninger
i Svanemøllehavnen, hvor K.A.S. er repræsenteret. I høringsnotatet har Vejdirektoratet
kommenteret på de indkomne svar. Jeg hæfter
mig specielt ved følgende:
H
		
		
		
		
		
H
		
		

Før anlægsarbejdet kan begynde skal der
gennemføres en VVM undersøgelses, der 		
skal vedtages en ny anlægslov, og projek-		
tet skal detailprojekteres. Det forventes,
at arbejdet tidligst kan påbegyndes primo
2019.
Vejdirektoratet vil have fokus på at finde 		
løsninger, der giver mulighed for at opretholde passage fra Svanemøllehavnen/Kalk-

Så er det lige før vi er igang!

AKTIVITETSUDVALGET
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Høsttræf
Weekenden 26.-28. august
S

å er det igen tid til at gøre opmærksom
på det årlige Høsttræf med kapsejlads om
Puks Mindepokal – en weekend af den slags
man ikke vil gå glip af.
Traditionen tro er der planlagt rødvin på kajen i Vedbæk fredag aften samt kapsejlads
efterfulgt af grill og fest om lørdagen, som i
år bliver i Helsingør, hvor vi har lånt Helsingør
Amatør Sejlklubs klubhus.
Besætninger fra de private både mødes
fredag kl. 21 på grillpladsen i Vedbæk (på
pladsen mellem stikmole D og E), hvor vi vil
nyde vin og snacks samt hinandens gode
selskab i skæret fra levende fakler.
Klubbådene overtages efter endt skolesejlads
i Svanemøllehavnen kl. 21(så vidt muligt) og
sejler direkte med kurs mod Vedbæk Havn og
kan støde til rødvinstræffet når de kommer
ind.
Tilmelding til sejlads i klubbåde sker ved at
skrive sig på et opslag i Protokolrummet i
klubhuset. Når man tilmelder sig sejlads i
klubbådene, er man automatisk tilmeldt kapsejladsen om lørdagen.
Tilmeldingen til træffet åbner den 26. juli på
hjemmesiden under arrangementet, hvor man
også kan se tilmeldte. Der er plads til max 60
personer. Sidste frist for tilmelding er den 19.
august.
Lørdag kl.10 er der skippermøde, hvor detaljerne om kapsejladsen om Puks Mindepokal
meddeles. Starten på kapsejladsen mod Helsingør bliver omkring kl. 11.30.
I Helsingør Nordhavn går det løs med vel-

komstdrinks kl.17 efterfulgt af fællesspisning, hvor man selv medbringer mad til den
optændte grill og lidt vådt til ganen. Aftenen
består af præmieuddeling og dans til tonerne
fra boomblasteren.
Søndag kl.10 mødes vi til lidt fællesoprydning i klubhuset, (hver båd sender 2 mand)
inden kursen igen sættes mod Svanemøllehavnen. Her bydes på en lille dram og man
kan eventuelt aftale at følges hjemad.

PROGRAM
Fredag den 26. august
Kl. 21-? Rødvin på grillpladsen i Vedbæk 		
havn. Besætninger overtager klubbådene 		
sejler fra Svanemøllehavnen mod Vedbæk
havn.
Lørdag den 27. august
Kl.10
Skippermøde
Kl.11.30
Start på kapsejlads om
			
Puks Mindepokal
Kl.17
Velkomstdrinks
Kl.18-den lyse morgen
			
Grillmiddag , præmieuddeling
			
og fest.
Søndag den 28. august
Kl.10
Oprydning og morgendram 		
			
inden skuden vendes hjemad.

H De bedste hilsner og god sommer
Aktivitetsudvalget

HER ER BESTYRELSEN

4

Bestyrelsen
Jon Bundesen
Formand

Johnny Aa. Jørgensen
Skoleudvalg

Svend Bie
Fartøjsudvalg

Niels Erik Andersen
Kasserer

Sofie Wagner
Aktivitetsudvalg

Christian Thaulow
Kapsejladsudvalg

Margit Arentoft
Klubhusudvalg

Johnnie Rørvig
Bådpladsudvalg

Niels Laursen
Havneudvalg

AKTIVITETSUDVALGET
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I sikkerhedens
tegn
Temaaften arrangeret af
Aktivitetsudvalget
Samarbejde på tværs af klubben

Til 1. møde om Samarbejde på tværs af klubben blev der vist interesse for sikkerhed på
bådene og derfor arrangerer vi nu en aften
om emnet, hvor to garvede sejlere med masser af erfaring vil fortælle om en udvalgt del
af emnet.
Morten Ingerslev og Svend Aage Bang Nielsen vil onsdag den 8. juni fra kl.19.00 - 21.00
i Jomsborg både fortælle og efterfølgende
svare på spørgsmål.
Emnet er STORT og derfor har vi indskrænket det til denne aften at handle om hvilke
forholdsregler de som bådejere tager, om sik-

kerhedsprocedurer, gode kurser at supplere
med selv, praktiske eksempler på hvad de har
gjort på deres både, noget om skippers rolle
og ansvar og i en båd ejet og sejlet af mand
og kone, noget om påklædning og meget
andet.
Hvis der viser sig at der er stor interesse
for flere temaaftener inden for emnet, vil vi
forsøge at imødekomme disse ønsker.
Udvalget serverer varm kaffe og dejlig kage.
Tilmelding er nødvendig, og det kan I gøre
ved at skrive til sofie@kas.dk senest den 6.
juni.

H Mange hilsener

Aktivitetsudvalget
Ida og Sofie

SKOLEUDVALGET
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Tillykke til de nye

Yactskippere
af 3. grad

Skoleudvalget ønsker tillykke med den beståede eksamen til:
Kai Holm, K.A.S.
Linda Jersin, K.A.S.
Lars Søndergaard Johansen, K.A.S.
Mathias Borritz Milfeldt, K.A.S.
Christoffer Lach, K.A.S.
Stine Andersen, K.A.S.
Klaus Langhoff-Roos, K.A.S.
Knud Erik Hansen, Sundet
Bjarke Christensen, Sundet
Martin Øst-Jacobsen, Sundet
Søren Poulsen, Sundet
Anders Lui Sørensen, KØS
Øystein Grandorf, SKK
Flemming Sejr Hansen, Frem

28 personer fra sejlklubberne i Svanemøllekredsen,
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, indeholder bl.a. emnerne navigation,
søsikkerhed, søvejsregler, søret og meteorologi.
Af de 14 som gik til eksamen den 2. april bestod alle
- det er ganske flot. Der var en enkelt som ikke kunne
den dag, og derfor går til eksamen i løbet af maj. Om de
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. Måske
der er nogle af dem som går videre og tager Yachtskipper af 1. grad!

H Skoleudvalget · Johnny Aa. Jørgensen

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

SKOLEUDVALGET
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Eksamen i

Navigation
&
Søvejsregler
Hermed vil Skoleudvalget gerne ønske tillykke med den beståede teoretiske prøve til:
Johan Korch-Frandsen
Karoline Birk Bjerregaard
Rasmus Dysager
Anne Wind
Anton Bastholm Truelsen
Daniel Lynge Hansen
Erik Birch
Fie Hørbye Jacobsen
Kåre Breindal
Siri Dannesboe
Søren Møller Hansen
Marie Lohmann-Jensen
Christian Ari Sørensen
Annette Kragskov Havlit
Charlotte Simonsen

Christian Sørbye Friis
Emil Ahlmann Østergaard
Jarle Dalgaard Christensen
Klaus Svarre
Lars Gustafson
Lars Løye Ernsted
Lasse Frisesdahl Andersen
Maria Harrestrup
Mie Dæncker
Morten Hebsgaard
Rasmus Sørensen
Simon Jakobsen
Stine Andersen
Thomas Grønkjær
Allan Reinert

Liv Skovholm
Troels Heebøll
Christian Bo Michelsen
Julie Ziersen
Emil Krapper
Elín Ösp Gísladóttir
Frederik Wulf Olsen
Heidi Foldal
Jesper Rohde
Maria Rask Lund
Marie-Louise Fugl
Peter Adelhardt Høeg
Bernhard Bauer

Hen over vinteren har en række af klubbens medlemmer kæmpet med stedbestemmelse, kursudsætning, lanterner for alskens fartøjer, havmiljølovens regler og meget andet, der hører til
pensum i kurset Navigation og Søvejsregler.
Søndag den 3. april blev den skriftlige prøve afholdt på Københavns Rådhus (med efterfølgende rundvisning af Jesper Simonsen), og lørdagen efter foregik den mundtlige overhøring i
søvejsreglerne. Af de 49 elever som var til prøven, kom de 43 godt igennem med et tilfredsstillende resultat og har dermed bestået den teoretiske del af søfartsstyrelsens duelighedsprøve.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen
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SKOLEUDVALGET

Tillykke til de nye

Yactskippere
af 1. grad

Skoleudvalget ønsker tillykke med den beståede eksamen til:
Lisbeth Lumby Rasmussen, Lynetten Sejlklub
Steen Suhr-Knudsen, Lynetten Sejlklub
Per Christiansen, FTLF og Vallensbæk Sejlklub
Peter Klitgaard Brandt, Sejlklubben Sundet
Lars Olesen Larsen, Vedbæk Sejlklub
Knud Jon Andersen, Sejlklubben Sundet
I den forgangne vinter blev der i lighed med
de senere år oprettet en studiegruppe, med
delvis undervisning, med henblik på at blive
Yachtskipper af 1. grad. Gruppen tog kampen
op med storcirkelsejlads, tidevand, brug af
kortplotter og hvad der ellers hører til det
omfattende pensum til Yachtskipper af 1.
grad. Studiegruppen var i starten på en halv
snes personer. Af de 6 som gik til prøven

lørdag den 9. april bestod alle - fantastisk!
Mogens Kyllesbech hjalp til med at starte
kurset, og senere bidrog han med sin viden
om tidevand og storcirkelsejlads.
Kristian Møller Pedersen fra Frem tilbød igen
at undervise i astronomisk navigation.
Nicolai Vædele underviste i meteorologi og
oceanografi, samt havstrømme.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

SKOLEUDVALGET
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Tillykke til klubbens nye

Førere

S

koleudvalget ønsker tillykke til dem, som gennem en stor og vedholdende arbejdsindsats,
har erhvervet klubbens førerbevis. Det drejer sig om følgende:

Marie Blædel Larsen
Jakob Johnsen
Camilla Riis
Marie-Louise Krawack
Jarle Christensen
Linda Gütle
Ida Stokkebye Christiansen
Iben Møller-Hansen

Kristian Kandler
Diego Børresen Llado
Bernhard Bauer
Stig Bang
Hjalte Nordman Bie
Christoffer Lach
Mari Hauge Mathisen
Jeppe Nørregaard

Ved Jubilæums-/forårsfesten den 16. april på Søpavillonen, blev der uddelt førerbeviserne til de
dygtige og flittige elever, som har

H		sejlet i klubbens gaffelriggede både i mindst to sæsoner
H		bestået prøven i praktisk sejlads
H		bestået prøven i Navigation og søvejsregler
H fået godkendt deltagelse i kurset Tovværk og sømandskab
H haft mindst to natsejladser
H været med til at vedligeholde bådene

H Skoleudvalget · Johnny Aa. Jørgensen
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SKOLEUDVALGET

Gaffelriggerdag

11. september

Kapsejlads mellem gaffelriggere fra K.A.S., Sundet og Frem. Det er B-holdselever der er rorgængere. Mere i næste nummer af Barkassen eller på hjemmesiden!

SKOLEUDVALGET
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Børneweekendtur
weekenden 13.-14. august
I

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

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset senest en uge før, tilmelding er bindende.

Turen starter lørdag 13. august kl. 10 og vi er
hjemme søndag 14. august, i løbet af eftermiddagen. Turen er på børnenes præmisser.

Sidste år fik vi besøg af Kaptajn Sort Skæg
der drillede os til søs og en skattejagt han
havde begravet på land.

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.

Vi håber at se så mange så muligt glade mennesker og barnlige sjæle. Husk din vandpistol.
Vi glæder os til et brag af en tur!

H Mange hilser
Børneweekendtursgruppen
Kristian Krogh,
Maiken Tingstrøm,
Linda Jersin og
Jonna Rasmussen

AKTIVITETSUDVALGET
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Grillaftener
hen over sommeren
Vi gentager succesen med grillaftener. De næste er:

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.
Tilmelding til grillaften sker på hjemmesiden.

H Aktivitetsudvalget

Jarle D. Christensen

H

AKTIVITETSUDVALGET
Samarbejde på tværs ser ud til at være en
succes!
Svend Aage Bang Nielsen skrev:
K.A.S.s nyeste kreative tiltag (Aktivitetsudvalget) beviste ved grillaftenen fredag d. 13. maj,
at man er kommet for at blive. Vi var både
skole- og bådejere. Alle i hob!

Planlægning ar bare perfekt: Vejret (varme og
sol hele aftenen, ikke blot kl. 17-20), stedet

13

med mange borde og en ny havnegrill, salat
til 45 personer (næsten intet levnet), osv.
Godt, at alle fire skolebåde var ude med vel
24 klubkammerater i alt, ellers var vi blevet vel
mange.
Musikken stod Birthe M. og co. for og alle
ryddede op, så det ikke kunne ses, at vi havde
været der.
Stort tak til Aktivitetsudvalget!
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ANNONCE

SOMMERTUR
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Sommertur2016
S

å er det ved at være sidste chance for at
tilmelde sig årets fænomenale, sprudlende og fantastiske sommertur.
Turen går sammen med Sundet og flere
private både til den Vestsvenske Skærgård i
ugerne 27-30.

Status den 10. maj var ,at vi søger en skipper
og en co-skipper til uge 30 for at vi kan få 3
gaffelriggere afsted i alle 4 uger, og at der er
enkelte ledige gastepladser i ugerne 28-30, især den sidste. Du kan se den aktuelle tilmeldingsstatus og tilmelde dig på kas.dk. Sidste
rettidige tilmelding er søndag den 12. juni.
Husk at der er planlægningsmøde i Jomsborg
onsdag den 15. juni kl. 18:00. På mødet vil
der blive godt tips og gode råd til hvad man
skal medbringe på turen, de enkelte besætninger kan mødes og snakke sammen, og det
kan aftales hvordan transport frem og tilbage
fra skiftestederne skal foregå. Hver uge går fra
lørdag til lørdag, og der skiftes kl 12:00.

H Vi glæder os til at se jer
Jesper og Allan
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KAPSEJLADSUDVALGET

Nyt fra

Kapsejladsudvalget
Hugin

Selv om K.A.S. desværre røg ud af 2. division
i sejlsportsligaen sidste år, så har vi fået en
chance for at fortsætte i ligaen, fordi nogle af
de klubber, der kom med sidste år, ikke stiller
op alligevel. Det betyder at vi skal deltage i
følgende stævner:

Der er kommet godt gang i sæsonen for Hugin. Der sejler hold mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag og nu når vi alligevel skal sejle 2.
divisions-stævner, så vil sæsonens weekender
højst sandsynligt også blive brugt flittigt til
træning.

H		Oure (Lundeborg): 14.-15. maj
H		Juelsminde: 18.-19. juni
H		Thisted: 20.-21. august
H Skovshoved: 10.-11. september

Hvis man ikke selv har mulighed for at samle
et hold men godt kunne tænke sig at komme
ud og sejle i Hugin, så vil kapsejladsudvalget
gerne forsøge at skabe kontakt til andre interesserede, så send en mail til j70@kas.dk
eller meld dig på facebookgruppen “Sejl J70
i K.A.S.”. Her finder man ligesindede, der ikke
er svære at overtale til at tage en tur ud og
plane på Øresund.

Man kan læse mere om stævnerne på www.
sejlsportsligaen.dk
Hvis man er clearet (eller ønsker at blive clearet) til at sejle i J/70’eren, og man er interesseret i at deltage i stævnerne, så send en mail
til kapsejl@kas.dk.

KAPSEJLADSUDVALGET

Jubilæums-stævne

I anledning af klubbens 125 års jubilæum sejles der den 4.6. 2016 (i forbindelse med K.A.S.-træffet) en jubilæums-kapsejlads ud for Dragør. Lørdag d. 4.6. 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.
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DM for Knarr den 27.-28. august

Igen i år er K.A.S. vært for et Knarr-stævne.
Knarr-sejlerne har været så glade for de
tidligere års stævneafviklinger, så de i år har
spurgt om K.A.S. ikke ville afholde deres DM.
Det blev vi jo både stolte og beærede over, så
naturligvis sprang kapsejladsudvalget til.
Der er altid brug for frivillige både til lands
og til vands til denne type stævner, så send
en mail til kapsejl@kas.dk, hvis du synes det
kunne være spændende at deltage. Det er
sjovt og du lærer dine med-klub-medlemmer
rigtig godt at kende.
H Kapsejladsudvalget
Sune Johansson

18

R E F E R AT A F G E N E R A L FO R SA M L I N G E N

Referat af

Generalforsam
ling
den 30. marts 2016
Antal stemmeberettigede deltagere: 48

A. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Effersøe som dirigent. Dette blev vedtaget
med applaus. Dirigenten takkede for valget
og erklærede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
B. Godkendelse af bestyrelsens beretning
for det forløbne år
Formanden lagde ud med at mindes de medlemmer som er døde siden sidste generalforsamling. Det er ikke sikkert at listen er fuldstændig, for det er ikke altid vi får det at vide
når et af vore medlemmer dør. De dødsfald,
som bestyrelsen kender til er:
Nils Jordal
Anne Støvhase
Forsamlingen rejste sig og mindedes disse.
Æret være deres minde. Formanden fremlagde
herefter beretningen. Formanden bemærkede,
at det var sidste gang han fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen.
Formanden henviste til årbogen for en mere
detaljeret gennemgang. Men fremhævede følgende:
Skoleudvalget
Skolechef Johnny Aa. Jørgensen
Sejlerskolen har igen i år været fuldt besat.
Tak for indsatsen til de mange frivillige, der
gør dette muligt.
Fartøjsudvalget – Fartøjschef Svend Bie
Klubbens både blev udvidet med indkøbet af
J70’eren Hugin som er blevet brugt flittigt.
Derudover er der ikke meget at berette, det
har derudover været et normalt år.

Klubhusudvalget – Margit Arentoft
Desværre har lejeren af vores kiosk opsagt
aftalen. Bestyrelsen leder efter en ny lejer,
da vi finder, at en kiosk med et lille udsalg
af bådudstyr og mad og drikke er en vigtig
service for klubbens medlemmer og havnens
brugere.

Aktivitetsudvalget – Sofie Wagner
Fest og tursejlerudvalget stod uden formand
efter sidste generalforsamling. Heldigvis har
Sofie Wagner påtaget sig at køre udvalget
videre, og udvalget har ændret navn til aktivitetsudvalget. De har blandt indført en fredagsbar og et tiltag omkring samarbejde på
tværs i klubben.
Karsten Møller Hansen: Jeg synes det er
nogle rigtigt gode aktiviteter som udvalget
har sat i gang. Fuld opbakning.
Jubilæumsgruppen – Henrik Effersøe
Udvalget arrangerede Jubilæumsreception
på klubbens fødselsdag i marts i Odd Fellow
Palæet, derudover er der to arrangementer
under opsejling i forbindelse med jubilæet:
forårsfest/jubilæumsfest i april og K.A.S.Jubilæumstræf i starten af juni. Formanden
takkede gruppen for indsatsen.
Informationsudvalget – Jon Bundesen
Hjemmesiden er blevet lagt om, hvilket åbner
for mange nye muligheder ift. kommunikation
og information til vores medlemmer.
Bådpladsudvalget – Johnnie Rørvig
Svanemøllehavnen har anskaffet kranbil og
står nu selv for optagning og søsætning. Det
har mindsket omkostningerne. Erik Skov-gaard,
Knud Dahl og flere andre, som gennem tiden

R E F E R AT A F G E N E R A L FO R SA M L I N G E N
har leveret et fantastisk frivilligt arbejde på
bådpladsen har valgt at drosle ned. Formanden udtrykte stor tak for deres indsats gennem årene. Bemærkningen blev mødt med
applaus fra forsamlingen.
Kajakudvalget – Christoper Pethick
Lille udvalg. Ikke noget specielt at berette.
Kapsejladsudvalget – Christian Thaulow
Der har været mere aktivitet i udvalget med
udvidelsen af udvalgets område med J/70, og
kapsejladsskolen er også blevet lagt ind under udvalget. Vi var i sejlsportsligaen i 2015,
vi røg ud, men vi kommer tilbage.
Havneudvalget – Niels Laursen
Udvalget består af K.A.S.s 2 bestyrelsesmedlemmer i havnebestyrelsen.
Henrik Lorenzen: Man hører om tilbagegang
i havne og sejlsport; kan vi mærke det her i
havnen?
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Niels Laursen: Ikke umiddelbart. Vi har stadig
ca. 300 på venteliste. Vi analyserer på aldersfordelingen af bådejerne, og gennemsnitsalderen er ret høj, 55-60 år på tværs af de tre
klubber.
Formanden: Vi oplever ikke medlemstilbagegang i klubben, vi har et stabilt til svagt stigende medlemstal. Afslutningsvis gjorde formanden opmærksom på, at der også findes
beretninger fra Søulkene og KØS Sejlsport i
årbogen.
Mathias Milfeldt: Jeg kunne godt tænke mig
flere ord på aktivitetsniveauet i KØS, hvor går
de unge fra KØS hen efter KØS – til moderklubberne?
Formanden: Jeg har ikke styr på aktuelle tal,
men KØS har nok lige under 100 medlemmer.
Overgangen fra KØS til moderklubberne er
begrænset. Til K.A.S. et par stykker. Det er
ikke overraskende. Mange unge holder pause
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fra sejlsporten, når uddannelse, arbejde og
familie presser sig på, og derudover har få
unge mennesker økonomi til at anskaffe sig
egen båd.
Svend Friberg: Bestyrelsen bør fokusere mere
på at tiltrække unge fra KØS til klubben.
Karsten Møller Hansen: Vores økonomiske
bidrag til KØS er meget lille. Jeg vil opfordre
til et større økonomisk bidrag til KØS.
Folmer Teilmann: Angående kiosken – vi sejlere har ikke været gode til at skabe omsætning. En ny lejer vil også få det svært. Er der
alternative anvendelsesmuligheder for lokalet?
Formanden: Vi prøver at leje det ud igen til
kiosk. Andre overvejelser har været i spil, fx
sejllager, sejltørringsrum eller lign., men vi
ønsker dette tilbud i havnen.
Dorte Dessau: Kan man se prospektet for
udlejning af kiosken?
Formanden: Vedr. udlejningsvilkår kan man
henvende sig til Margit. Jeg mener lejen ligger
et sted mellem 3-5000 pr. måned.
Sofie Wagner: Et problem med kiosken har
været at de ikke har overholdt de aftalte
åbningstider, således at der nogle gange har
været lukket når sejlerskolens elever ankommer.
Mathias Milfeldt: Jeg er interesseret i at høre
om fremtiden vedr. tunnelprojektet: Vil bestyrelsen kaste lidt lys over hvad der sker og
hvad det kan betyde for klubben?
Formanden: Pt. pågår en VVM-undersøgelse
i løbet af 2016. Udkommet af denne undersøgelse er afgørende for hvilke løsninger der
vælges. Der forventes et officielt udkast i høring inden sommer, herefter færdiggøres VVM
på baggrund af indkomne høringssvar. Tunnelprojektet har flere delelementer, på nogle
elementer er der kun én løsning – projektering af disse sættes i gang. Værste scenarie:
havnen lukkes i tre år, og både og aktiviteter
flyttes til Prøvestenen. Dette vil være ødelæggende for skoleaktiviteter mm.
Vi håber på – og der arbejdes på – en etape-

løsning, hvor kun dele af farvandet aflukkes,
så sejlerskole, vinterplads og mange både kan
blive i havnen.
Uanset hvad vil der skulle etableres byggeplads – så der skal findes erstatningspladser,
også ved de milde løsninger (max genhusning
af 400 både mod ca. 1500 hvis havnen og
Kalkbrænderiløbet lukkes helt).
Tidligste start for byggeriet. 2019, mere sandsynligt senere.
Sune Johanson: Hvornår ved vi hvilken model
der vælges?
Formanden: Den endelige model besluttes i
en politisk proces. Vi ved ikke så meget lige
nu, men når vi når medio 2017 bør vi have
bedre klarhed.
Hanne Bang Nielsen: Koordinerer klubben
med havnens andre brugere i denne sag?
Der høres efter...
Formanden: Vi har en gruppe med
de andre
brugere, der koordinerer høringer og politisk
arbejde.
Mathias Milfeldt: Tak for oplysning, men det
er jo også lidt skræmmende at det værste
scenarie er så alvorligt for klubben. Så jeg vil
opfordre til at man starter et politisk benarbejde ift. politikerne allerede nu. (flere tilsluttede sig opfordringen).
Folmer Teilman: Er Frem og Sundet med i
gruppen? Og hvad med at få Mathias med i
gruppen?
Formanden: De er med. Jeg mener, at der er
fair chance for at det ikke ender med den
værste løsning for os.
Beretningen blev godkendt.
C. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
Allan Jensen, kasserer, fik ordet. Allan refererede til regnskabet i årbogen, særligt side
132-33. Indledende refleksion: medlemsflugt
og krisestemning, det kan vi ikke mærke i
klubben. Højt aktivitetsniveau og medlemstilgang, det afspejler regnskabet også. Det
er positivt, at det gode resultat ikke er et
udtryk for lavere aktivitetsniveau. 740 t kr. er
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årets resultat. Årets resultat skyldes primært:
indtægter over budget og færre omkostninger end budgetteret for stort set alle udvalg.
Budget 2015 var et standardbudget, hvor vi
ikke havde budgetteret med flere indtægter.
Pga. bådkøb har vi haft ekstra omkostningsbevidsthed, det afspejler sig i årets resultat.
Der er flere årsager til det lavere omkostningsniveau, hvoraf mange er engangsbesparelser.
For eksempel kører vi nu kun med et stel sejl
til hver gaffelrigger, idet vi har taget kapsejlene i brug, det har givet en engangsbesparelse på sejl. Der er ikke købt nye sejl til J/70
Hugin. Og så har det været et år med meget
få bådskader og reparationer.
Vi har ikke afskrevet på J/70/Hugin, det bør
vi måske gøre fremadrettet – måske for alle
klubbådene. Men det er en større øvelse der
kræver omlægning af regnskabsprincipper,
idet nuværende princip er at fartøjer optages
på balancen til kostpris og ikke afskrives.
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Vi har fået en billigere løsning ved at havnen
har overtaget bådhåndtering, og det har også
ført til bedre service.
I forhold til administration er bogholderi outsourcet, de gør det godt og det har medført
en besparelse – denne er strukturel/permanent.
Vi havde store planer for ny hjemmeside budgetmæssigt. Men vi har brugt færre penge
fordi vi ikke er gået i byen og købt hjælp, men
har klaret det ved frivilliges arbejde, besparelse på over 100 t kr.
Skoleudvalget: ikke markant afvigelse ift. budget. Belægning på over 90 pct.
Kapsejladsudvalget: økonomien hænger godt
sammen, de har brugt færre penge end budgetteret og ramt indtægterne nogenlunde. Ingen skader og tiltrækning af nye medlemmer.
Klubhusudvalget: ikke noget særligt at berette.
Men vi får et tab på kiosken, da lejer ikke kan
betale alle regninger.
Aktivitetsudvalget: har tjent flere penge, og
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brugt flere. Det har været underbudgetteret.
Men udtryk for stor aktivitet.
Bestyrelsen foreslår at overføre 200 t kr.
af årets overskud til bådfonden. Resten af
overskuddet overføres til klubbens likviditet.
I den aktuelle situation er det ikke dumt, at vi
bliver polstret lidt, hvis havneprojektet falder
uheldigt ud for os.
Flemming Holm: Enig i konsolidering, men
der er områder der godt kunne trænge til
investeringer, fx bådpladsen. Jeg foreslår at en
del af overskuddet investeres i forbedringer
på bådpladsen.
Karsten Møller Hansen: Jeg har tre bemærkninger: 1) Vi bør øge vores bidrag til ungdommen/KØS. 2) Note 13 i regnskabet er
uforståeligt, sammenlægningen af tilgodehavender ligner en fejl. 3) Det er andet år at vi
skyder væsentligt forbi budgettet, heldigvis til
den positive side, det er ikke god økonomistyring. Vi har de sidste år lavet store overskud – får vi bådejere nok ud af overskuddet?
Jeg er bekymret for at klubben ikke evner at
omsætte overskud til aktiviteter/investeringer
Allan Jensen: Ad 2) ja, det ser underligt ud,
kan ikke på stående for redegøre for sammenstillingen
Bo Ransfort: Det kan ikke være vores formål
at akkumulere penge – i denne situation må
vi have nogle langsigtede planer for udvikling
og investering eller lægge penge tilbage i
medlemmernes lommer.
Allan Jensen: Vi har haft fokus på en god sund
økonomi, men mange aktiviteter er også gået
over forventning. Vi havde ikke set det store
overskud komme, stort set alle udvalg har
overperformet.
Jon Bundesen: Vi styrer ikke med bind for
øjnene. Vi har mange der laver et frivilligt
arbejde, der sparer klubben for mange penge.
Bo Ransfort: Men hvis vi sparer penge – skal
de så ikke tilbage til medlemmerne?
Niels Laursen: Til Karsten – husk at ny båd
aktiveres og optages på balancen til kostpris,
og ikke afskrives. Det puster egenkapitalen

op. Vi har ikke turdet budgettere med lavere
omkostninger til kran/løft, da vi først skulle
have nogle erfaringer med hvordan det fungerede og hvor meget ekstern hjælp, der
skulle rekvireres.
Karsten Møller Hansen: Jeg vil gerne slå fast,
at jeg sætter stor pris på bestyrelsens arbejde. Helt konkret vil jeg opfordre Bestyrelsen
til at fastsætte mål for egenkapitalens niveau.
Flemming Holm: Allerede i budgettet for indeværende år bør bestyrelsen tage højde for de
seneste års overskud.
Hanne Bang Nielsen: En ny formand bør
fremlægge sine visioner for fremtiden
Allan Jensen: Vi kan ikke love at vi ændrer
budgettet for bådpladsen. Men vi har hørt
opfordringen, og det vil vi drøfte i bestyrelsen.
Niels Laursen: Der vil blive investeret i bådpladsen i år: halvtaget bliver repareret og
værkstedets facade vil også blive repareret til
sommer.
Regnskabet blev godkendt.
D. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år
Allan Jensen henviste til side 145-146 i årbogen. Vi har taget udgangspunkt i en normal
gænge for klubben. Hvert udvalg har på baggrund af 2014 regnskab indmeldt budget.
Bedste bud fra hvert udvalg. Vi regner med
lidt færre indtægter og flere udgifter.
Der er afsat 125 t kr. til jubilæumsaktiviteter
og 60 t kr. til reparation af halvtag + værksted. Ellers ingen store investeringer i 2016.
Leje fra kiosk er sat lavere end 2015, men der
er stor usikkerhed om denne post.
Flemming Holm: Hvorfor afsætte 10 t kr.
til kajakudvalget, der historisk ikke bruger
penge?
Formanden: Korrekt, det er en årlig videreførsel uden nærmere analyse. Men det er en
mindre post.
Bo Ransfort: Hvad skal vi med de løbende
overskud fra bådpladsen, bør det ikke være
neutralt?
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Allan Jensen: Det har ikke været et mål, at
hvert udvalg skal gå i nul. Der er gynger og
karruseller i de forskellige udvalg i løbet af
året, vi kigger på budgettet for hvert udvalg
og laver ikke ukritiske fremskrivninger, men
meget afhænger af frivilliges engagement og
om udvalgene får realiseret deres planer.
Hanne Bang Nielsen: Jeg vil gerne opfordre
til at folk selv flytter deres bukke mm. på
bådpladsen.
Mathias Milfeldt: Budgettet må være et udtryk for årets målsætninger, når årets resultat
ligger over det budgetterede må det ses som
udtryk for at målsætningerne ikke opfyldes.
Karsten Møller Hansen: Vi er spændte på
hvordan budgettet holder. I ved vi holder øje
med det.
Svend Friberg: Det er jo en gammel diskussion om bådejere, bådplads mv. Vi får rabat fra
kommunen på lejen, det bør afspejles i lavere
omkostninger for bådejere.
Henrik Effersøe: Vi får ikke længere den rabat.
Budgettet viser et forventet overskud på 114
t kr. på bådpladsen, jeg synes det er i overkanten.
E. Behandling af indkomne forslag
Punktet udgik. Ingen indkomne forslag.
F. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og
indmeldelsesgebyr.
Godkendt.
G. Valg af formand
Niels Erik Andersen på valg – ønsker ikke genvalg.
Jon Bundesen valgt med akklamation
H. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1) Allan Jensen på valg – ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Niels Erik Andersen –
valgt med applaus
2) Jon Bundesen ikke på valg. Udtræder af
bestyrelsen som følge af overgangen til formand.
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Bestyrelsen foreslår Sofie Wagner for 1 år –
valgt med applaus
3) Niels Laursen, Johnny Rørvig og Svend Bie
- alle tre på valg og villige til genvalg
Alle tre valgt med applaus.
I. Valg af revisor og revisorsuppleant
1) Eksterne revisor:
Bestyrelsen foreslår Revipoint, statsautoriserede revisorer A/S
Valgt.
2) Interne revisorer:
Jørgen Warming på valg, ønsker ikke valg
Ane Samuelsen valgt
Suppleant: Jan Haagensen på valg - genvalgt
J. evt.
Susanne Hansen: Opfordring til at overveje
kønsbalancen i bestyrelsen, det er så moderne.
Svend Friberg: Jeg vil godt slå til lyd for at vi
fører vores klubstander på medlemmernes
både.
Hanne Bang Nielsen: Jeg vil godt udtrykke
ros til Knud og Erik for deres stor arbejde på
bådpladsen – generalforsamlingen bakkede
op med applaus.
Henrik Effersøe: Hermed er dagsordenen
udtømt, og ordet gives til den nye formand.
Jon Bundesen: Tak for valget, det er en stor
ære og jeg vil gøre mit bedste. Nu er der
nogen der skal takkes:
Niels Erik Andersen modtog gaver fra bestyrelsen som tak for indsatsen, og fik stående
applaus.
Allan Jensen modtog gaver fra bestyrelsen
som tak for indsatsen, og fik applaus.
Generalforsamlingen blev lukket med det
traditionelle K.A.S.-hurra.
				
H Dirigent Henrik Effersøe
Referent Anders Jonas Rønn Pedersen
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Slibemaskiner
og støvsugere på Gammel Plads

P

å grund af mangel på frivillige vil bådejerne fremover få adgang til skur nr. 30 med en B
eller C nøgle.

Dette indebærer at hver enkelt vil blive ansvarlig for at efterse at støvposen sidder korrekt og
at den ikke er overfyldt.
Der er 3 forskellige støvsugere:
2 stk. nr. 22 og 1 nr. 26 samt den runde Starmix
Det er vigtigt at posen har samme nummer som maskinen og at den monteres korrekt.
Der hænger forlængerledninger med jordforbindelse som SKAL benyttes.
Skur 30 ligger i rækken til højre for indgang til værkstedet.

H Bådpladudvalget

Motorkursus
2016
Å
rets motorkursus afholdes med hold fredag den 16/9, lørdag den 24/9 samt
søndag den 25/9. Kurset er åbent for alle
medlemmer, men henvender sig primært til Bholds elever på sejlskolen. Det er obligatorisk
for opnåelse af klubbens førerbevis.
Kurset består af ca. 1,5 timers undervisning i
land med generel teori om forbrændingsmo-

torer, en grundig gennemgang af klubbens
påhængsmotorer og lidt teori om hvordan
en båd opfører sig for motor. Efterfølgende
er der en praktisk øvelse i at montere, starte,
stoppe, afdryppe og afmontere en påhængsmotor på en spækhugger inden vi sejle en tur
for motor. Den praktiske del tager ca. 2 timer.
Husk at medbringe sejltøj.
Tilmelding foregår på hjemmesiden, og åbner
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,
Jens Christiansen &
Allan Stenbæk

JUBILÆUM
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35 års formænd
i K.A.S.
V

ed den store Jubilæums- og Forårsfest
var de seneste seks formænd også med.
Deres regeringstid ”dækker” de seneste 35 år
af 125 års K.A.S.-historie.
Fra venstre ses: Bent Almskou (1981-1991),
Karsten Ask (1991-1998), Henrik Effersøe
(1998-2005), Hans Henning Eriksen (20052006), Niels Erik Andersen (2006-2016),
Jon Bundesen (2016- ).
H Redaktionen
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27

Weekendture
2016
N

u nærmer forårets weekendture sig, og vi
glæder os til at komme afsted.

Tilmeldingsfristen til forårets ture er overskredet. Men der er stadig rig mulighed for at tilmelde sig efter årets weekendture. Tilmeldingsskemaerne hænger i protokolrummet.
En weekendtur i klubbådene er en hyggelig
weekend med sejlads for alle, både A- og
B-holdselever samt både nye og de mere
garvede førere.
Turen starter fredag aften med en natsejlads
og slutter søndag eftermiddag. Lørdag kan
der være kapsejlads, middag eller anden hygge i den fremmede havn. Her er lidt information om efterårets weekendture.
Høsttræf
Høsttræffet holdes 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), præmieoverrækkelse og mere hygge.
Arrangeres af Aktivitetsudvalget.

Skoleweekendtur
Turen holdes 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.
Arrangeres af Skoleudvalget.
Praktiske oplysninger
Prisen for at deltage på en af efterårets weekendture 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.

H Vel mødt til hyggelige ture
Aktivitetsudvalget og Skoleudvalget

Velkommentil
Kasper Bendixen
Peter Bisgaard-Frantzen
Mohamad Boshehri
Pernille Brylle
Linnea Christensen
Laura Frisenfeldt Jakobsen
Ivan T. Herrmann
Lars Hulvej

Jan johansen
Martin Koch
Lars Madsen
Vibeke Malthe
Dennis Mølgaard
Nanna Willads Nielsen
Bjarne Bojsen Nikolajsen
Morten Olesen

Troels Risom
Alexander Schaumann
Mayanoa Schneider
Lars Peter Strange-Vognsen
Eske Benn Thomsen
Ahmad Zareini
H Redaktionen
ønsker god vind!
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125 ÅRS JUBILÆUM

Et festfyrværkeri af en

Jubilæums& Forårsfest
D

et var med vanlig flot stil, at K.A.S.s
125-års jubilæum blev fejret sammen
med den traditionelle Forårsfest den 16. april.
Den smukke, gamle Søpavillon var i dagens
anledning pyntet op til uigenkendelighed
med bannere og balloner – ingen tvivl om,
at det ikke var hvilken som helst klub eller
begivenhed, der her skulle fejres.
230 gæster blev først modtaget af et helt
velkomstteam og ført videre ind i gildesalen,
pyntet op i klubbens farver med 125 balloner,
jubilæumshæfter, jubilæumsvin og mange
andre fine detaler.

Det var en fornøjelse at opleve det gode humør, alle bragte med sig. Mange i det stiveste
puds, fine kjoler, maritime mønstre og festlige
gevandter.
Aftenen fløj afsted med snak og kram og
latter og sang - og meget store smil omkring
bordene. ”Ørkenens Sønner” brillerede med
underholdning over temaet, K.A.S. sommertogt, som mange kunne grine og nikke genkendende til.

H

125 ÅRS JUBILÆUM
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125 ÅRS JUBILÆUM

Vores nye Formand, Jon Bundesen talte om
den nye tid, vi går i møde og udnævnte følgende til æresmedlemmer: Svend Allan Olsen, Niels Erik Andersen, Margit Arentoft
og Henrik Effersøe. Imponerende, hvad de
mennesker har udrettet for K.A.S. gennem
mange, mange år.
En stor tak til dem!
Et af aftenens højdepunkter var overrækkelsen af Førerbeviser. 16 elever havde arbejdet
sig igennem teori, praktisk sejlads, prøver og
natsejladser for at bestå K.A.S.s udvidede
prøve, der ud over æren giver adgang til at
leje klubbådene og være Fører for andre
elever på klubbens ture.
Middagen blev rundet af med en ”Tale til Herrerne”, der vakte stor jubel og præsterede at
hæve stemningen yderligere et par grader.
Herefter gik bandet ”Home at 7” på scenen,
dansegulvet blev fyldt og der blev festet til
den lyse morgen.

Svend Allan Olsen

Med den gejst og energi skal 125-års jubilaren også nok blive både 150 og 200 år med
ynde!
Med den gejst og energi beviste K.A.S., at det
ikke er alderen, men holdningen, der gør den
store forskel. Længe leve K.A.S.!

H Taja R. Jacobsen, Skoleudvalget

og 125-års gruppen

H

125 ÅRS JUBILÆUM
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En gæst, Dorthe Hove, skrev efterfølgende
meget sigende om festen og K.A.S.:

”Meget kan man sige om de der sejlere (fx
at de snakker ret meget om sejlads) men de
forstår sgu at feste - og på 125. år at drive en
forening hvor unge og gamle, direktører,
håndværkere og studerende og andet godtfolk mødes, på tværs af alle mulige skel, om
lige netop det at sejle. Nogle af dem med
venskaber og aktiv deltagelse i 40-50 år.
Foreningsdanmark du findes virkelig stadig
derude!”
Formand Jon Bundesen

NEKROLOG
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Jan Mørk
D

et kom som noget af et chock da jeg
hørte at Jan Mørk Larsen var død. Han
døde torsdag den 14. april og blev bisat fra
Fløng Kirke den 27. april ved en meget smuk
højtidelighed.
Dagen før sin død havde han deltaget i et
søulkearrangement i Jomsborg og var frisk og
i godt humør.

tige vindretning. Med et lille stykke uldsnor
han havde i lommen!

Om torsdagen væltede han på sin cykel på vej
hjem fra badminton og fik en blodprop.

Jan og jeg var for et par år siden sammen på
Skonnerten Fylla - Fyn Rundt for bevaringsværdige Fartøjer. Der fortalte han mig om sit
lange liv i Fløng sammen med sin Birthe. Om
deres hus, som de selv havde været med til at
bygge i 70’erne, om sine høns og sin dejlige
have.

Jan Mørk meldte sig ind i K.A.S. i 1982. Han
havde sin egen båd Sørine, som han sejlede
tur-og kapsejlads i.
Tursejladserne sammen med sin kone Birthe.
Kapsejladserne gik han meget op i og arrangerede mange år i træk vores sensommersejlads om Puks Mindepokal. Jeg kan lige se for
mig hvordan han fandt et højt punkt inden
sejladsens start for at finde den helt nøjag-

Jan Mørk - som vi husker ham.
Her sammen med Taja Jacobsen en
regnfuld aften på Nyord

Senere, da han havde solgt sin egen båd, var
han bådchef på Odin og deltog i rigtig mange
sejladser.
Senere igen var han et aktivt medlem af Søulkene.

Æret være Jan Mørk Larsens minde.

H Margit Arentoft

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE

33

SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

Foråret er kommet...
O
nsdag den 13. april var vi ca. 25 søulke
samlet i Jomsborg for at overvære et
lysbilledforedrag af Vidar Illum. Emnet var
renovering af den gamle 7-meter Victoria af
Gilleleje. Det er en S-båd fra 1918, som har
været i familiens eje næsten alle disse, knap
100 år. Det var en rigtig god oplevelse, og
mødet blev afsluttet med en let frokost.

Lørdag den 16. april afholdt K.A.S. sit 125 års
jubilæum i Søpavillonen. Hvor mange søulke
som deltog ved jeg ikke, men vi besatte mere
end to borde, og stemningen var i top.
Personligt var det første gang jeg stiftede bekendtskab klubbens nye formand Jon Bundesen. Det var en positiv oplevelse og jeg tror
på en lys fremtid for klubben. Mad, vin, taler
og underholdning var alle tiders, men trængselen var markant. Dansemusikken senere, var
måske ikke lige den søulkene synger med på,
men alt i alt var det en dejlig aften.

stilhed, hvor vi mindedes afdøde Nils Jordal
og Jan Mørk. Tre både blev bemandet med 5
mand i hver. Det sidste Jan Mørk sagde til mig
den 13. april var, at vi skulle lave MOB-manøvre på den første sejlads. Helt i Jans ånd,
blev bjærgemærset smidt overbord utallige
gange og alle klarede manøvren med varierende succes. Vores besætning bestod bl.a.
af en mangeårig skoleleder som flittigt svang
pisken over os.
Det var en stor glæde for os at se, hvor
smukt spidsgatterne var gjort sejlklar. Alt
strålede, skinnede og var nymalet – og alt
fungerede. En stor tak til sejlerskolens elever!
Søulkenes gode formand gennem mange år,
Knud Erik Gleie ønsker at takke af. En afløser
er i skrivende stund ikke fundet, men da jeg
i formandens fravær (han er i USA) har fået
overdraget nøglen til søulkenes barskab, føler
jeg mig forpligtiget til dette indlæg.

Onsdag den 4. maj var første gang, der skulle
sejles i spidsgatterne. Vi var samlet ca. 25
søulke og mødet blev indledt med et minuts
Knud Erik Gleie
22334001

Svend Aage Linde
39293929

H Jørgen Schou Rasmussen

Ole Risgaard
30420567
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FORSIDEN
Så blev sæsonen 2016 skudt igang med
maner.
Foto: Elena Masio
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Sidste frist for aflevering af materiale til BARKASSEN 5, 2016 er den 1. august på e-mail
til barkassen@kas.dk med mindre andet er
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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
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Telefon . ........................................... 39 20 71 72
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JUNI
K.A.S.-Jubilæumstræf
Fest, sejlads og middag i Dragør
Samarbejde på tværs
I sikkerhedens tegn
Sommertursmøde i Jomsborg
Sejlsportsligastævne i Juelsminde
JULI
Sommerturen starter
AUGUST
Søulkearrangement med
Middag og dans
Grillaften
Børneweekendtur
Sejlsportsligastævne i Thisted
Høsttræf
Fælles klubtur med kapsejlads
og fest

September S E P T E M B E R
2.-4.
Skoleweekendtur
10.-11. Sejlsportsligastævne i
Skovshoved
11.
Gaffelriggerdag
16.
Motorkursus
24.
Motorkursus
25.
Motorkursus
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10 års æresstander til

Tom Nielsen
V

ed standerhejsningen den 1. maj overrakte formand Jon Bundesen 10 års æresstanderen til Tom Nielsen.
Tom er bådchef på Ydun. Derudover så står han for alt indkøb af
maling, lak osv til bådenes istandsættelse. En ret stor opgave. De
seneste år har han sørget for at få motorerne til årligt vintereftersyn. Tillykke til Tom!

