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KTF - Planlagte aktiviteter 
 

14-15/5 2005 Pinsetur til Tårbæk havn 
 
21/5      2005 Fisketur - morgenmad i klubhuset kl. 8.15 
 
28/5      2005 Havnefest (Samkas) 
  
11/6      2005 Børnedag på Flakfortet - Flakfortet kl. 11.00 
 
23/6      2005 Skt. Hans aften - grillaften i klubhuset kl. 17.30  
 
20/8      2005 Hventræf  
  
10/9      2005 Tur til Nivå 
 
1/10      2005 Fisketur 
 
8/10      2005 Tur til Holmen 
 
16/10    2005 Standernedhaling 
 
22/10    2005 Afriggerfest 
 
6/11      2005  Eventuelt besøg på B&W museum 
  
27/11    2005 Bankospil 
 
18/12    2005 Julestue i klubhuset 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages meget gerne! 
Billeder til vores hjemmeside efterlyses!  

Deadline næste klubblad d. 14. august 2005 

 
  

NYE MEDLEMMER 2005 marts - april 
 

KTF BYDER VELKOMMEN 
 
        Navn                         Bådnavn              Bådmærke        Bådplads         
 
Line Lærkholm &  
Henning Bengtsen                    GRISLINGEN  Saga  412 
 
Niels Hansen                            Gast 
 
Henrik Poul Eriksen MALLE Ryds 
 
Hanne & Rene Hedegaard LILLE TUT Nimbus 2831 
 
Stig Søderholm LILL  1140 
 
Per Brix Olesen GAME Vega 1916 
 
Winnie & Jørgen Gullander KERMIT LM 27 2825 
 
Kim Street COPENHAGEN Lumvind 2558 
 
Bente & Kurt Larsen CORONA Tresfjord 9000 

Åbningstider: 11.00 - 02.00 



 AKTIVITETSDAG/HAVNEFEST 
 Kastrup Lystbådehavn lørdag d. 28. maj kl. 12.00 - 18.00 

Fra kl. 18.00 musik og dans for havnens brugere 
 
  
 
 
 
 
 
Sejlsportsklubberne organiserede under samarbejdsorganet SAMKAS, har 
taget initiativ til en aktivitets- og festdag på Kastrup lystbådehavn. Det er 
første gang at klubberne arrangerer et så stort fællesarrangement med aktiv 
deltagelse af havnens erhvervsdrivende m.fl. 
Formålet med arrangementet er dels, at præsentere klubberne i havnen for 
herigennem at få en større del af havnens brugere til at bakke op om for-
eningsarbejdet i havnen, dels at tilbyde kommunes borgere en oplevelse på 
havnen, der forhåbentlig kan resultere i at flere vil benytte attraktionerne i og 
omkring vor kommunale havn. 
 
 
 
Program: 
• Musik og Øltelt - Levende musik under hele arrangementet. 
• Mad og drikkevarer til populære priser - i samarbejde med Restaurant Kastrup strandpark.   
• Diverse boder - SAMKAS, Dansk Sejlunion, Speedbådsskolen m.m.  
• Kastrup Sejlklub - Prøvesejlads i klubbens jolletyper, MatchRace i optimistjolle m.m. 
• Heller´s Yartchværft og Udstyr m. leverandører - aktiviteter og opvisninger.   
• Tårnby brandvæsen - Opvisning med køretøjer og aktiviteter kl. 14-16. 
• Københavns Lufthavn - fremviser deres redningsfartøj og gummifartøj fra kl. 13.00. 
• Kapsejlads  
• Løbende aktiviteter for hele familien.  

Få en dag ud af det med familie og venner på Kastrup Lystbådehavn 

Vi mangler folk til at hjælpe til med diverse praktiske opga-
ver fred., lørd. og sønd. - har du tid og lyst, evt. bare en af 
dagene, så kontakt Erik M. (tlf. 20942514)  



 

 
Tegnestuen                  BONITA 

Bygningskonstruktør M.A.K. 
Frank René Ekström 

Logistik – Beregning – Rådgivning – Tegning   
 

Tlf. 3251 1660                       Mobil. 6126 1314  

OBS! Klubstander 
Klubstanderen er inkluderet i dit årlige 
klubkontingent, så det forventes selvfølgelig, 
at der sejles med en ”frisk” stander. 
Vi  udleverer standere ved alle vores arrangementer.  
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen 
og Erik. 



KTF FISKETUR  
 

Lørdag d. 21. maj 
 

Skippermøde og morgenmad kl. 8.15 i klubhuset 
 

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.  
 

Indvejning senest kl. 15.oo udenfor klubhuset. 
 

Præmie for de 3 største fangede fisk!   
 

Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage. 
 

Pris pr. person kr. 35,00 for konkurrence inkl. morgenmad . 
 
 

Skriv jer på deltagerlisten i klubhuset 
eller tilmeld på tlf. 3250 8771 (Ulrik Severin) 

SOMMERFERIETUR?  
 
Der er ikke arrangeret sommerferietur i klubregi, men derfor kan vi vel godt 
finde sammen som KTF medlemmer. 
Hvis du/I er åbne for at sejle med andre KTF både/medlemmer på Jeres 
sommerferietur, eller på en del af turen, så skriv Jer på listen der er opsat i 
klubhuset. 
Listen er endvidere tænkt til at skabe kontakt mellem den, der planlægger en 
tur, og klubmedlemmer, der tidligere har været på destinationen, så der kan 
udveksles erfaringer.   

 
                                          M.v.h. Bestyrelsen 

Bestyrelsens beretning - generalforsam-
lingen 15. april 2005 
 
Medlemstal. 
Medlemstallet i KTF er fortsat i positiv 
udvikling – foreningen tæller nu godt og 
vel 300 medlemmer. Mere end 170 både 
sejler med KTF stander, og ca. 80 både er 
ansvarsforsikrede under klubbens ordning 
med Codan.  
 
Tursejladser. 
Sidste sæson blev der planlagt og gennem-
ført 6 tursejladser. Det betyder i praksis, at 
der har været en tursejlads hver 3. uge i 
den del af sejlsæsonen, som ligger udenfor 
sommerferieperioden. Tilslutningen til 
turene har været god, og til tider lidt for 
god, idet vi flere gange har oplevet, at der 
ikke var tilstrækkelig plads, i de havne vi 
har besøgt. Når vi arrangerer turene, forsø-
ger vi at få en aftale med havnefogeden i 
den havn vi gæster, men alligevel er det 
som med vejr og vind, tilfældigheder der 
gør, om der er plads eller ej. 
Bestyrelsen er selvfølgelig åben for forslag 
og tiltag, der kan gøre de traditionsbundne 
ture bedre, og forslag der bringer os til nye 
destinationer. 
I denne forbindelse skal Per ”Bølle” have 
tak for initiativet til det vellykkede besøg 
på Holmen.    
   Med hensyn til sommerferiesejlads, har 
der ikke været arrangeret nogen ”officiel” 
KTF tur. I stedet blev der sat en liste op i 
klubhuset, hvor medlemmer der var åbne 
overfor at sejle med andre i deres sommer-
ferie, eller på en del af turen, kunne skrive 
sig på. I mangel af bedre har denne liste 
fungeret, og vi vil opfordre til at bruge 
listen – det skaber kontakt mellem med-
lemmer, hvor der kan udveksles erfaringer, 
byttes-/lånes søkort, og om ikke andet er 
det jo altid interessant at vide, hvor sejler-
vennerne opholder sig i sommerferien.   
Nu ved vi jo ikke, om der vælges nye be-
styrelsesmedlemmer, der vil påtage sig at 

arrangere sommerferietur, men der kunne 
vel også være andre end bestyrelsesmed-
lemmer, der kunne påtage sig opgaven? Et 
sådant initiativ vil have bestyrelsens op-
bakning.   
    Status over sidste års tursejladser er 
klart præget af det vejrmæssigt ustadige 
forår, og den regnfulde industriferie. Ikke 
desto mindre er KTF standeren blevet rige-
ligt luftet, både enkeltvis og i større og 
mindre grupper.       
 
Arrangementer. 
Af sidste års arrangementer skal nævnes 
motorlære, Østersøkredsens temaaften om 
reparation af båden, besøget på Danmarks 
Meteorologiske Institut, bankospil, samt 
de hygge- og festbetonede aktiviteter, med 
Sankt Hans aften i klubhuset i juni, festlig-
hederne i forbindelse med vores jubilæum 
i oktober, julestue i december, julefrokost i 
januar og ølsmagning i februar. 
   Klubbens 10 års jubilæum har naturlig-
vis haft meget fokus det forløbne år. 
Ved sidste generalforsamling fik vi som 
noget nyt et festudvalg, og man må sige, at 
det har været en succes. Der er trukket 
store veksler på dette udvalg. 3 store fester 
indenfor 3 måneder er en imponerende 
præstation. Først en uforglemmelig dag, 
ved den åbne jubilæumsfest, hvor klubhu-
set og teltet udenfor var fyldt med gæster 
og medlemmer. Ugen efter afholdtes jubi-
læumsfest for medlemmerne, med den 
traditionelle oksestegs-menu. Og senest 
julefrokost i SID, med det overdådige kol-
de bord. Til de 3 fester har der praktisk 
taget været fuldt hus, og der har stort set 
kun været positive meldinger vedrørende 
disse arrangementer.  Eneste klagepunkt 
har været musikken til julefrokosten, og 
det var heller ikke musik der passede til 
flertallet af vores medlemmer. Vores und-
skyldning er, at vi lige inden arrangemen-
tet skulle løbe af stabelen, modtog afbud 
fra det orkester, vi først havde bestilt, 
hvorfor vi i panik måtte tage en chance 



med aftenens musik. Det er ikke let at til-
fredsstille alles musiksmag, men det vi har 
lært er, at musikerne skal have situations-
fornemmelse, og der skal være noget for 
enhver smag.        
   Med hensyn til arrangementer har der i 
bestyrelsen været et udtalt ønske om, at 
der bliver iværksat flere aktiviteter, både 
sejlsportsmæssigt seriøse aktiviteter, og 
sammenkomster der kan bidrage til større 
fællesskab i vores klub. Vi har været godt 
hjulpet af Østersøkredsens breddeudvalg, 
der har bidraget med spændende tilbud, og 
stadig flere af vores medlemmer tager af-
fære med initiativer - alt i alt en positiv 
indstilling og udvikling, der giver de bed-
ste forhåbninger om fremtiden.            
 
Klubhuset. 
Klubhuset er dagligt i brug og som sæd-
vanlig har Monsen´s en-mands-hær udført 
et kæmpe arbejde, hvilket afspejles i klub-
husets driftsregnskab og den orden, der 
kendetegner vort mødested. 
   Klubhuset har været rammen om mange 
af vores arrangementer og spontane sam-
menkomster. I det daglige fungerer klub-
huset upåklageligt, men vort stigende med-
lemstal og interessen for vores arrange-
menter har gjort, at vi til flere af vores 
arrangementer har begrænset deltageran-
tallet af pladshensyn. For at sætte situatio-
nen i perspektiv kan jeg oplyse, at hvis alle 
mødte op, er der ca. 6 medlemmer pr. m2 
opholdsrum, og det kan selvsagt give visse 
praktiske problemer. 
   Ud over de pladsmæssige problemer i 
klubhuset har vi et problem med rygning i 
lokalet. Ved enkelte af vores arrangemen-
ter har vi oplevet, at enkeltpersoner igno-
rerer henstillinger om at henlægge rygning 
til pauserne. Der er faktisk en del medlem-
mer, der ikke deltager i arrangementerne 
på grund af røgen – og det forekommer 
helt urimeligt! Nu er kølhaling jo ikke lige 
oppe i tiden, men en eller anden konse-
kvens, bør der vel være, når enkeltpersoner 

ikke kan forstå de få samværsregler vi har 
til arrangementerne? En tilkendegivelse 
om dette fra generalforsamlingen og en 
venlig henstilling kan forhåbentlig løse 
problemet.                 
KTF´s lejeaftale vedr. klubhuset udløber 
med udgangen af 2005. Sidste år sendte vi 
ansøgning til kommunen vedr. lejeforlæn-
gelse, opsigelsesfrist samt option på byg-
gegrund. Kommunens svar var henholden-
de og bragte ikke nogen afklaring af pro-
blemet.  
Vi har efterfølgende haft et møde med 
viseborgmester Poul Feldvoss. Mødet 
bragte ikke en løsning på problemet, men 
vi fik en orientering, hvor Poul Feldvoss 
efter bedste skøn ikke mente, at der vil ske 
ændringer med campingbygningen de næ-
ste 5-7 år. 
Vi er selvfølgelig tilfredse, hvis vi forelø-
big kan fortsætte lejemålet her i Camping-
bygningen, men vi har brug for en skriftlig 
aftale, der giver os arbejdsro. Først i febru-
ar har bestyrelsen derfor afleveret en ny 
ansøgning til kommunen, hvor vi beder 
om forlængelse af lejeaftalen, samt option 
på byggegrund med henblik på genhusning 
på havnens område i tilfælde af opsigelse 
af den nuværende aftale. Ansøgningen kan 
læses på opslagstavlen i klubhuset. 
Efter mere end 2 måneder har vi stadig 
ikke modtaget svar på denne ansøgning.   
 
Klubbladet. 
Klubbladet udkommer 4 gange årligt, og 
det er fortsat flagskibet, når der skal orien-
teres om aktiviteterne i KTF. 
Der har været flere indlæg fra enkeltmed-
lemmer, og det er det, der skal til for at 
gøre bladet mere spændende, så hermed en 
opfordring til alle, om at betænke KTF 
bladet, når der sker noget, som kunne være 
af interesse for klubkammeraterne. I øje-
blikket tæller redaktionen Bjarne Kristen-
sen og undertegnede. Er der andre, der vil 
være med i bladets redaktion, er de vel-
komne til at henvende sig til ´en af os.   

 

 Skt. Hans aften torsdag d. 23.06.05 
 

Traditionen tro mødes vi til fælles grillaften 
ved KTF’s klubhus. 

 
Grillen er klar ca. kl. 18.00.  

 
 Medbring selv mad og vin. 

 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
Det vil nu være muligt at få nyheder fra bestyrelsen og andre 
medlemmer i KTF. 
 
Ønsker man noget optaget i nyhedsbrevet, skal man: 
Sende en e-mail til:  
Bjarne Kristensen, e-mail adresse: bjarne1_99@hotmail.com. 
 
Nyhedsbrevet udkommer1 til 2 gange månedligt afhængig af 
mængden af ”nyheder”. 
 
Med KTF-hilsen 
 
Bjarne. 



 

KTF Børnedag på Flakfortet 
 
 
 

Børn, børnebørn, kammerater til disse, eller voksne der vil være med til 
at deltage i udfordringer på børnenes præmisser, alle er velkomne. 

 
Forældre og voksne deltager aktivt i grupper sammen med børnene. 

 
Vi mødes Lørdag  11/6-05 kl. 1100 på Flakfortet i Sailors Corner, hvor de 

voksne fordeler opgaver for dagen, børn starter mini golf turnering. 
 

 kl. 1300 spises medbragt frokost. 
 kl. 1400 startes aktiviteter. 
 kl. 1800 grilles medbragt mad/snobrød og pølser. 
  
  

Endelige aktiviteter vil først foreligge på selve dagen. 
 

Forslag til aktiviteter: 
Mini golf turnering, skattejagt, Borg spil, drage bygning/-opsætning, 

 snobrød, rundt i fortet med lygter. 
 

Der skal medbringes:  
Proviant, engangsgrill, pinde, snor, papir, tape, 

 tegne redskaber, spil, lygter. 
 

Forberedelse til dagen:  
Byg en lille modelbåd der kan flyde, maks. 50 cm. lang, 

 af genbrugsmaterialer.  
 
 
Af hensyn til eventuelle aktiviteter som kræver plads, eller forberedelse, be-
des du/I skrive jer på ophængt liste i klubhuset, med antal børn og voksne, 

samt forventet ankomst til Flakfortet. 
 
 
Kontakt personer: Elsebeth & Henrik  tlf. 32 51 77 57  

   Vi vil også benytte lejligheden til at tak-
ke vores annoncører for den indirekte støt-
te, de giver vores forening. Som det frem-
går af regnskabet, er bladet for en stor del 
finansieret af annonceindtægterne, og igen 
i år har Bjarne været hyperaktiv som an-
noncesælger.                
 
KTF´s hjemmeside. 
Allan Mathisen bestyrer i det stille vores 
hjemmeside, og siden fungerer efter hen-
sigten. Her kan hentes informationer om 
klubben og vores aktiviteter, og vi får fak-
tisk en del henvendelser via hjemmesiden. 
Ligesom redaktionen af klubbladet, søger 
Allan at gøre mediet mere spændende, 
men det er ikke let uden input udefra – så 
har du ideer, billeder eller andet at bidrage 
med, modtages det med kyshånd.            
         
Samarbejdet mellem havnens klubber 
Samarbejdet mellem klubberne er fortsat 
sat i system via samarbejdsorganet Sam-
kas. Der hersker en god stemning mellem 
klubberne, og samarbejdet har i det forløb-
ne år resulteret i flere gode tiltag. På mø-
derne, der fastlægges fra gang til gang, har 
den enkelte klub kunnet tilkendegive øn-
sker- og holdninger til det der vedrører 
havnen. Via dette samarbejde, har der væ-
ret maksimal opbakning til havneudvalgs-
repræsentanterne, og til de sager der er 
fremført i Samkas. 
  Det, der har givet den største turbulens, 
har været byggeriet i havnens sydlige del. 
Vinterbaderne har omsider fået et lokale, 
så de til tider kaotiske forhold i den sydli-
ge toiletbygning nu skulle være overstået. 
Kastrup Sejlklub har i forbindelse med 
kajakklubbens udvidelsesplaner afgivet 
deres tidligere ungdomshus og har fået et 
nyetableret hus til erstatning. I forbindelse 
med dette byggeri har der været diverge-
rende opfattelser af aftaler og økonomi. 
Dette har udartet til en del polemik i hav-
neudvalget, samt i skrivelser til kommunen 
og lokalpressen - og der er stadig uløste 

problemer i området. 
 
  Som noget nyt i Samkas har vi brugt me-
get tid på et kommende arrangement, der 
har udviklet sig fra en fælles aktivitetsdag 
til en egentlig havnefest. Det er første 
gang, at klubberne står sammen om at ar-
rangere et så stort fællesarrangement med 
aktiv deltagelse af havnens erhvervsdri-
vende m.fl. 
Formålet med arrangementet er dels, at 
præsentere klubberne i havnen for herigen-
nem at få en større del af havnens brugere 
til at bakke op om foreningsarbejdet i hav-
nen, dels at tilbyde kommunes borgere en 
oplevelse på havnen, der forhåbentlig kan 
resultere i at flere vil benytte attraktioner-
ne i og omkring vores havn. 
Det har været en meget positiv oplevelse 
at møde den entusiasme, der har været i 
forbindelse med forberedelserne til dette 
arrangement. Vi håber at alle vores med-
lemmer vil bakke op om arrangementet 
ved at komme på dagen. Og der er brug for 
al den hjælp vi kan få, så er du jobsøgende 
i weekenden d. 27. 28. 29. maj, har vi et 
godt tilbud. Klubberne skal stille med 10 
personer til hver af de 3 dage. 
 
Østersøkredsen og Dansk Sejlunion. 
Som vi altid har gjort, har KTF været re-
præsenteret ved de møder der har været i 
Østersøkredsen og til Dansk Sejlunions 
generalforsamling. 
   På sidste års generalforsamling i DS, var 
der stor utilfredhed med DS bestyrelse og 
organisation. DS bestyrelse har efterføl-
gende iværksat en debat, som har foregået 
i såkaldte fokusgrupper, samt i de nuvæ-
rende kredse. For at beskrive situationen 
kort, er det der er fremkommet, et ønske 
om, at DS skal være mere effektiv med en 
mere tidsvarende bestyrelse og organisati-
on. Debatten har afstedkommet, at der til 
Sejlerdagen (som også er DS generalfor-
samling) var et utal af forslag til vedtægts-
ændringer.  



Niklas og undertegnede, deltog i general-
forsamling (d. 10/4) sidste søndag. Det var 
en skræmmende lang dagsorden, og på 
trods af dygtig ledelse og et disciplineret 
møde, varede mødet små 9 timer. Jeg skal 
ikke trætte med, at gennemgå de mange 
vedtægtsændringer i detaljer (referatet fra 
generalforsamlingen kan læses i det næste 
”Sejlerbladet”). De væsentligste ændringer 
er, at bestyrelsen skæres ned til 8 medlem-
mer, det nuværende forretningsudvalg 
bortfalder og der oprettes regionale valg-
kredse. 
Det vigtigste for os er at de nuværende 
kredse bibeholdes. Det er i Østersøkred-
sen, vi har kontakt og samarbejde med de 
nærliggende klubber og vore Bornholmske 

venskabs klubber - det samarbejde vil vi 
ikke undvære.   
   Kontingentet til DS blev forhøjet til 64 
kr. pr. medlem, hvilket betyder at KTF 
skal betale ca. 20.000 kr. til Dansk Sejluni-
on. Det er helt klart en stor andel af vores 
klubkontingentet, men er vel alligevel et 
beskedent bidrag til det arbejde der udfø-
res for sejlsporten.    
  
Slutteligt. 
Som afsluttede bemærkning, vil jeg takke 
bestyrelse og alle øvrige der er med til at 
trække læsset i KTF, for et vel udført og 
godt samarbejde. 
                                 Erik Munnecke 

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. april 2005 i klubhuset. 
SekretærTommy Johansen 
 
Formanden bød velkommen. 
Valg af dirigent: Jørgen Swartz valgt som dirigent, indkaldelse oplæst og konstateret 
lovligt varslet. 
Dorte og Else-Marie valgt som stemmetællere - 40 stemmeberettiget tilstede. 
Bestyrelsens beretning: Bestyrelsens beretning (se bilag) fremlagt og godkendt. 
Regnskab og budget: Lone Joensen forelagde regnskabet og budget, med diverse forkla-
ringer til de en- 
kelte poster. 
Forespørgsel om hvorfor der ikke figurerer udgifter vedr. posten ”salg i klubhus”. Em 
svarer, at indkøb figurerer i klubbens bogholderi og regnskab, det under indtægter viste 
beløb er det faktiske overskud. 
Regnskab og budget godkendt 
Indkomne forslag: Formanden forklarede baggrunden for foreslåede vedtægtsændringer. 
Forespørgsel vedr. rykkergebyr, optagelsesgebyr. Efter forklaring fra formand og kasserer 
blev de nye vedtægter og indmeldelsesgebyr på 100 kr. godkendt. 
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på 10 kr. årligt. 
Formanden forklarede ”alternativt”  budget, hvor der ville være underskud, hvis salget i 
klubhuset blev taget ud af budgettet. Livlig debat vedr. brugere og nydere, herunder bl.a. 
at det er forkert at en sportsklub skal leve af automatsalg, således at få daglige brugere 
betaler for flertallet. Stemning for årlig stigning. Foreslået af bestyrelsen 10 kr.. Af for-
samlingen 25 kr. og 50 kr.. Overvejende flertal for stigning på 50 kr. pr. medlem. 
Valg af Formand: Erik Munnecke genvalgt. 
Valg af kasserer: Allan Sekunda valgt.  
Valg af bestyrelsesmedlem: Inge Pedersen valgt. 

       Hven træf lørdag d. 20. August  2005 
            Vi mødes på Hven, Kyrkbacken. 
                    

Gode bademuligheder fra lækker strand i Øresund 
 
     Deltagere samles ved Iskagehuset /Cykeludlejningen  Kl.15.00 
 
 
Lørdag aften samles vi til fælles grillaften ved Hven Sejlklubs lokale på 
Havnen.  Medbring selv mad - drikke - evt. grill m.m. Vi forsøger at lave en 
hyggelig aften. 
 
Søndag: KTF arrangerer en cykeltur rundt på Øen. (Cykler kan lejes på 
Øen) - Man kan bese Uranienborg - Tycho Brahes Observatorium og Skt. 
Ibb´s Kirke, de to andre havne og meget mere. Traditionen tro bliver der 
pause ved Uranienborg – hvor Erik Lund holder et mindre foredrag – i 
skrivende stund er emnet ikke kendt 
. 

Cykelturen begynder ved Iskagehuset søndag Kl. 10.00. 
 

Det anbefales at komme tidligt, da havnen kan være overfyldt.  
Se havnelodsen, vær eventuelt klar med hækanker. 

 
 

Kontaktpersoner: Inge P. tlf. 32 51 34 81 og Bjarne N. Tlf. 43 99 86 83 

Flakfortet 2005 
 
Taksterne bliver de samme som i 2004, d.v.s. 70 dkr. for daganløb, 110 dkr. 
for døgnophold. årskort koster 500 dkr. for OFOE-medlernmer og 600 dkr. 
for andre. 
OBS! Husk at føre KTF stander ved bestilling af årskort! 



KTF medlemsliste. 
Vi har tidligere publiceret vores medlemsliste med bådnavne, pladsnumre 
og mobil tlf. nr. her i bladet. Af spare- og pladshensyn laver vi særskilt 
tryk af medlemslisten, denne kan afhentes i klubhuset. 

 
 
 
Idet vi takker for godt samarbejde i de forgangne år, skal vi hermed med-
dele, at vi har solgt ejendommen på Saltværksvej til Tårnby Kommune. 
Dette indebærer, at vi har besluttet at lukke Kastrup Marine Service og sid-
ste dag er 31.maj 2005.  
Vi glæder os til efterlønnen og tid til flere sejlture og andet fritidsliv. 
Med venlig hilsen    
                               Annette og Jens Boldreel 

 
KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2005 

 
Kontingenter:  Enkeltmedlem... 350 kr. 
                         Par……………...450 kr. 

 
KTF optagelsesgebyr... 100 kr. 

 
Codan ansvarsforsikring... 170 kr. 

KTF FREDAGSCAFE I KLUBHUSET 
 
Det nyetablerede klubhusudvalg er klar med det første initiativ! 
Som noget nyt afholdes der i perioden frem til sommerferien FREDAGS-
CAFE. Arrangementerne, der foregår fredage kl. 16-18, vil have forskellig 
tilbud fra gang til gang. Der vil ved opslag i klubhuset blive orienteret om 
Fredagscafeens kommende tilbud. 
 
Kom og hils på sejlervennerne inden weekendens togter! 
     Mange hilsner klubhusudvalget 

Valg af bestyrelsessuppleanter: Sanne Dyhr og Jørgen Swarts Petersen valgt 
Valg af revisorer: Bjarne Brandt genvalgt og Torben Dyhr nyvalgt. 
Valg af revisorsuppleant: Leo S. Nielsen genvalgt. 
Eventuelt:  
Festudvalg fortsætter med Inge Pedersen og Sanne Dyhr. 
Ny klubhusudvalg: Dorthe og Jørgen Swartz Petersen, Lone Joensen, Heini Sørevik 
Opfordring om e-mail adresse som postadresse. 
Cecillie oplyste, at klubstander er ophængt i Mexico. 
E-mailadresser mangler i samkasprospekt - tilføjes hvis det er muligt. 
Formanden takkede afgåede Knud lyngsø Jensen, Lue (Erik Lund) og Lone Joensen for 
deres tid i bestyrelsen. 
Lue takkede for tiden i bestyrelsen med nostalgitale og de traditionelle 3 x hurra. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Herefter fællesspisning og hygge 
 
OBS! Reviderede vedtægter kan afhenter i klubhuset. 

Kære Lue! I de sidste par år har du været bestyrelsens al-
derspræsident. Du er også den i bestyrelsen, der har været 
med i bestyrelsesarbejdet i længst tid – du holder nu rekor-
den, med 9 år i bestyrelsen. Du har, med dit store forenings-
hjerte og din energi, været et stort aktiv for KTF. Du har 
altid haft fokus på foreningens ve og vel. 
I bestyrelsesarbejdet har vi kunnet bruge dig, som parameter 
for de enkelte sagers relevans. Hvis du syntes sagen var 
værd at støtte, var du 100% aktiv, engageret og ”tændt”; 
hvis debatten derimod blev triviel og uinteressant, har attitu-
derne varieret fra det tilbagelænede til et dissideret ”power 
nap”. 
Lue, vi kommer til at savne dig og din indsats i bestyrelsen, 
men accepterer, at du med din nyvundne status som 70 årrig, 
vil nedtrappe nogle af dine mange gøremål.  
Tak for din tid i bestyrelsen – vi glæder os til de kommende 
KTF ture, hvor du fortsat vil bidrage med selskabelighed og 
vid.  TAK for din indsats!    

LUE takker af i KTF´s bestyrelse. 

Ved kasserer Lone´s udtrædelse af bestyrelsen. 
Kære Lone! 
Det er med beklagelse, vi tager afsked med dig som kasserer i klubben. Der har været styr på sagerne, og det er et 
stort arbejde, du har lagt for dagen – og det var nok også større end du regnede med. Jeg ved, du gik ind i besty-
relsen med den indstilling, at regnskabet i KTF var noget du nemt kunne klare. Det kunne du også, men i kombi-
nation med jobskifte, kolonihave, båd og ny ægteskablig status, blev det alligevel for meget. 
Lone – vi takker dig for det arbejde, du har udført for KTF, og det er meget betryggende, at den nye kasserer kan 
regne med din fulde opbakning til at blive sat ind i jobbet – TAK for dig indsats!       

Ved suppleant Knud Lyngsø´s udtrædelse af bestyrelsen. 
Kære Knud 
Det har været lidt svingende med dit fremmøde i bestyrelsen. Du har jo mange jern i ilden og er bortrejst det 
meste af vinteren - og har derfor valgt at fratræde din post i bestyrelsen.  
Knud, vi regner selvfølgelig med, at du fortsat vil være til hjælp og støtte ved KTF arrangementer og ture – lige 
som du plejer – TAK for dig indsats!      .         



TYVERIER 
I denne Vinter har der på vinterpladserne været mange ubudne 
gæster! 
Og det er jo ret irriterende at komme til sin båd, og se at ens 
presenning eller kalesje, er skåret op med en stanley kniv. For 
at nogle fjolser skal stjæle dine bajere, ja selv en dåse tunfisk 
har en fået stjålet. Småting, ja men hvad kan vi gøre ved det? 
Man synes måske det er for lidt at melde til politiet. Men min 
opfordring er, at selv om I fravælger forsikringsdækning, så 
meld det alligevel, for med de mange ubudne gæster der har 
været i år, vil der selvsagt også være mange anmeldelser! Der-
for må Tårnby politi kunne se, at her er problemer, og måske 
tage et par ture mere over havneområdet. 
Det er drøftet i bestyrelsen og vil blive taget op på næste Sam-
kas møde. 
Securitas vil være en for dyr løsning og vagtværn nok også for 
besværlig. 
Men hvorfor ikke? Hvis man møder en man ikke har set før 
omkring bådene spørg, hvad vedkommende laver der, men 
uden at lægge sig ud med vedkommende, og evt. kontakte 
politi eller havnemyndighed efterfølgende. 
NU da vi forhåbentlig alle er kommet i vandet gælder opfor-
dringen selvsagt også her. 
Med ønsket om en god sejlsæson med indbudte gæster og jeres 
egne øller på bænken. 

Bjarne./DILLEN 

Udsigt - til havn og små priser 

Havudsigt, folkelig stemning og store retter til små penge 
Er blot nogle af Lynettens specialiteter. 
 
Her kan De få store stykker smørrebrød for kun kr. 20,- 
Pr. stk., lune frokostretter, hjemmelavet Hamburgere 
Med en bøf på hele 250 gram. 
 
Kig forbi med bil, bus eller i egen båd og få en oplevelse, 
Der ikke kun tilfredsstiller maven, men også sanserne. 
 
Bus nr. 66 har endestation ved Lynetten. 
 

RESTAURANT LYNETTEN 
REFSHALEVEJ 200  Tlf. 32571708 

Husk hver Søndag 
har 

vi stor buffet til kun 
Kr. 95,- 

Bordbestilling er en 
god ide 



Om Fartøjsberedskabet 
Sundet Syd.  
Per Gnyx Dragør Bådelaug   
  
Sejlklubber i Margretheholms Havn, 
Sundby Havn, Kastrup Havn og Dragør 
Havn har siden 1996 haft frivilligt fartøjs-
beredskab for, i samarbejde med myndig-
hederne, at gøre en indsats for nødstedte 
på havet i den sydlige del af Øresund. 
 
Alarmering:   
Alarmering fra skibe eller både som f.eks. 
er ved at synke, kæntre eller brænde-op, 
og/eller  besætningen er i livsfare:  
VHF-radio kanal 16 eller telefon 112.  
Også alarmering fra personer som obser-
verer sådan fare for menneskeliv eller ser 
nødsignaler. 
 
Formål med fartøjsberedskabet: 
At bistå Bornholms Marinedistrikt 
(telefon 56 94 24 00) ved eftersøgning og 
redning af nødstedte. 
Eventuelt direkte bistå Søværnets Opera-
tive Kommando, Politiet, Beredskabstje-
nesten og havnekontorerne i de fire nævn-
te havne på østsiden af Amager. 
 
Hjemsted og styring:  
Sejlklubben Lynetten i Margretheholms 
Havn, kontor, telefon: 32 57 57 78. 
Beredskabsleder, Fartøjsberedskabet Sun-
det Syd er Jan Mathiesen, tlf. 22 14 38 14 
og 32 31 24 31. 
 
Fartøjer og besætning: 
25 sødygtige motorbåde, fiskerbåde, mo-
torsejlere og sejlbåde, alle med rimelig 
motorkraft. 
Besætningerne er erfarne sejlere med 
kendskab til forholdene i Drogden og om 
Saltholm. 
De 25 fartøjer og besætninger kommer fra 
havnegruppe Lynetten, havnegruppe 
Sundby, havnegruppe Kastrup og havne-

gruppe Dragør. 
Udstyr i fartøjerne:  
Minimum VHF-radio, brændstof til 6 ti-
mers sejlads, søkort 133 påtegnet søgeom-
råder, søgeprojektører, nødhjælpskasse, 
tæpper og redningsmidler. 
 
Område:  
Normalt mod nord til 55 47 N, som er få 
sømil nord for Middelgrunds Fort, mod øst 
til grænsen til søs mellem Danmark og 
Sverige, mod vest til 012 34 E ved Af-
landshage og mod syd til 55 30 N, et par 
mil syd for Drogden Fyr. 
 
Indsatsperiode:  
1 maj – 31 oktober. Om vinteren vil enkel-
te fartøjer være til rådighed, hvis der er 
isfrit. 
 
Bjergning og bugsering:   
Normalt kan fartøjerne fra det frivillige 
Fartøjsberedskab Sundet Syd ikke påtage 
sig at bringe grundstødte både flot og kun 
undtagelsesvis udfører fartøjerne bugse-
ring. 
I nogle tilfælde kan havaristen, eventuelt 
via sit forsikringsselskab, træffe aftale med 
et af nedennævnte firmaer om bjergning 
og/eller bugsering af sin båd mod betaling. 
Firmaet K 50 (Kristina F., 6 t, 50 hk), Ka-
strup, fisker Allan Frederiksen, mobiltele-
fon 20 77 78 01. 
Rederiet Gerda IV(20 t, 155 hk), Dragør, 
tlf. ombord 23 64 74 99, Benny Brennan, 
tlf. 21 45 97 16. 
 
Er du interesseret i at deltage i Fartøjsbe-
redskabet? Foreløbig er 3 KTF både til-
meldt, men der er brug for flere.  
Der er ca. 2 årlige øvelser på vandet. 
Skriv dig på listen i klubhuset eller kon-
takt: Ulrik Severin  tlf. 3250 8771 
 
Hvis der er interesse for sagen afholder vi 
en informationsaften.   

Kastrup Tursejler Forening 

PINSETUR TIL TÅRBÆK HAVN 
VELKOMST I TÅRBÆK 

Lørdag d. 14. maj  kl. 14.00 

PROGRAM: 
 

Lørdag: Fællesspisning på kaj eller i klubhus. 
Grill tændes kl. 18 – medbring selv forplejning. 

 
Søndag kl. 13: Pinsefrokost – medbring selv mad og drikke 

eller tilmeld dig/Jer til fælles tagselvbord. 
 

Tilmeldingsliste til fælles tagselvbord (Søndag) er opsat i 
klubhuset – hver deltager medbringer ret til ca. 35 kr.  

 
Vær med hele Pinsen 

eller kom og deltag når du har tid og lyst. 
 

 
 
Havnefogeden Michael i Tårbæk vil gerne vide, ca. hvor mange både der 
kommer og om der er specielle hensyn der skal tages – så hvis I ved om I 
kan deltage så giv undertegnede en melding. Uanmeldte besøg er 
selvfølgelig velkomne.   
 
Kontaktperson: Erik Munnecke, tlf. 32971879 mobil tlf. 20942514 

TURSEJLER BOGEN 2005 FRA DANSK SEJLUNION 
ER UDKOMMET. 

 
Bogen er gratis og kan afhentes i klubhuset. 



Forårsklargøringen 
 
Udvendige skrog 
 
Revnedannelser, kontrol ved: 
��Køl/kølbolte 
��Ror/rorbeslag 
��Stævnrør 
��Akselbukke 
��Søventiler 
��Glasfiberskrogets gelcoat 
��Dæksbeslag/skinne 
 
Andre tilsyn:�� 
�   Zinkanoder/tilslutninger 
��Skrue fastspændt og sikret 
��Rorbefæstigelsen i orden 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
 
 
Indvendige skrog 
 
Revnedannelser, kontrol ved: 
��Søventiler 
��Rorbrønd 
��Stævnrør 
��Kølbefæstigelser 
��Røstjern 
 
Andre tilsyn: 
��Slanger (afløb mm), hele 
��Spændebånd 
��Aptering fastspændt 
        (skot, skabe, køjer, mm) 
��Gasinstallation, tæt 
��El-installation 
��Varmeinstallation 
��Koøjer/skylight, tætte 
��Luftventiler, tætte 
��Bundprop monteret 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
 
 

 
Motoren 
 
��Kilrem hel, opspænding 
��Kølevandsslanger, hele 
��Brændstofslanger, hele 
��Spændebåndene 
��Motorophænget fastspændt 
       (støddæmpergummi helt) 
��Sejldrev/gummimanchet, hel 
��Aqua-drev/gummibælg, hel 
��Olie- og oliefilterskift 
��Gearolieskift 
��Brændstoffilter skiftes 
��Dyser (diesel) trykprøves 
��Luftfilter skiftes/renses 
��Stævnrørsfedt/stævnrør smøres 
��Zinkanode udskiftes 
��Ferskvandskøling efterfyldes 
��Brændstoftank, tæt, renses 
��Bådbatteri, påfylde vand, oplades 
��Aftapningshaner, smurt, lukket 
��Søventiler, smurt, åbnet 
��Kølevandsrotor monteret 
��Koblingsflanger fastspændt 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
 
 
Båden i vandet 
 
Motoropstart: 
��Brænstofledninger, tætte 
��Udstødsrør/slange, tæt 
��Kølevandsslange, tæt 
��Stævnrørsleje, tæt 
��Olietryk 
��Ladestyrke 
��Kølevandstemperatur 
��Kølevandets afgang 
��Søventiler, tætte 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
 
 
 

Checkliste 
Lystbåd 

Sæsonen slut 
 
��Forsikringen dækker i vandet til: ………. 
��Bestille tid til optagning 
��Olie- og oliefilterskift 
��Bukke/vinterstativ, samles/rep. 
��Afsætningsklodser af sundt træ 
��Hjemtag alle instrumenter 
��Mærker på rigdele, afrigning 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
 
____________________________________ 
 
Vinterklargøring 
 
��Bukke/bådstativ fastlåst 
��Mast, rig, spil og beslag rengjort og 
       polishbehandlet 
��Skrog, dæk, og cockpit spulet, rengjort  
       og vokset. 
��Sejl efterset og evt. til rep. 
��Motorens ferskvandssystem aftappes  
       eller frostsikres 
��Motorens saltvandskøling renses med 
        ferskvand og aftappes 
��Afmontere kølevandsrotor 
��Aqua-drev afmonteres og hjemtages 
��Aksel og kardanled smøres ind i fedt, 
       skruen hjemtages 
�    Bundprop tages ud 
�    Tømmes for bundvand 
�    Vandtank tømmes 
�    Toilet tømmes 
��Bådbatteri oplades/hjemtages 
��Luftventiler åbnes 
��Skabe, bænke, skuffer tømmes 
��Alt løst grej hjemtages 
��Rengøring indenbords 
��Overdækning af båden 
��Vintertilsyn og motor håndtørnet 
        d.          /           /           /           / 
� �Nabobåd sikkert afstivet 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
��_____________________________ 

 
Sikkerhedsudstyr 
 
��Redningsveste 
��Livliner 
��Bjærgemærs (redningskrans) 
��Radio 
��Kompas 
��Pøs/lænsepumpe 
��Lækagestoppere 
��Reservedele til riggen 
��Nødraketter 
��Opmærksomhedssignaler 
��Brandtæppe 
��Ildslukker 
��Drivanker 
��Ekstra anker 
��Ekstra tovværk 
��Håndlygte/batterier 
��Reservedele til motor 
��Reservepærer (lanterner) 
��Håndværktøj 
��Wiresaks/nedstryger 
��Tågehorn/radarreflektor 
______________________________ 
 
I sæsonen 
 
Før man sejler: 
��Redningsvest pr. person 
��Søkort til sejlområdet, ajourført 
��Navigationsudstyr, afprøves 
��Lanterner 
��Brændstofbeholdning 
��Reservedunk fyldt op 
��Søventiler åbne 
��Kølevandsfilter renses 
��Motoren får kølevand 
��Motorinstrumenter fungerer 
��Lænsegrej fungerer 
��Dev. tabel ajourført (evt. ny udarbejdes) 
��Løst grej og udstyr fastsurret 
��Ror/ratsystem fungerer 
��Luger, koøjer og skylight lukket 
��Riggen efterspændt 
��_____________________________ 
��_____________________________ 
��_____________________________ 

Er besætning og båd godt forsikret ?? 
Ring på 33 55 55 55 og hør nærmere ! 


