Bladet
Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand

Erik Munnecke
Japanvej 28
2300 København S

Tlf. 32 97 18 79
Mobil 20 94 25 14
email em@mb-teknik.dk

Næstformand

Niklas Joensen
Skottegården 28, 1. tv.
2770 Kastrup

Tlf. 32 52 76 75
Mobil 22 21 82 70
email loni@mail.tele.dk

Kasserer

Allan Sekunda
Soldugvej 29, st. tv.
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 78 88
Mobil 30 75 97 54
asek@comxnet.dk

Sekretær

Tommy Johansen
Kastrupvej 316 st. tv.
2770 Kastrup

Mobil 27 33 93 33

Best. Medlem

Ulrik Severin
Amager Strandvej 376
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 87 71

Best. Medlem

Bjarne Nielsen
Røjlevangen 80
2630 Tåstrup

Tlf. 43 99 86 83
Mobil 61 61 01 42
email bjnwinn@post.tele.dk

Best. Medlem

Inge Pedersen
Amager Strandvej 364 C
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 34 81
bpzoom@mail.dk

Best. suppleant

Sanne Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup.

Tlf. 32 52 58 63
Mobil 61 10 61 00

Best. suppleant

Jørgen Swartz Petersen
Cypres Alle 27
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 53 30
Mobil 22 40 25 08
email j.swartz@mail.dk

Redaktion

Bjarne Kristensen &

Mobil 26 22 06 51
email bjarne_99@hotmail.com

Erik Munnecke

email em@mb-teknik.dk

Bjarne Kristensen

Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51
email bjarne1_99@hotmail.com

Annoncer
Webmaster

Allan Mathisen & Finn Müller

www.kastruptursejler.dk tlf.28785168

Årgang 6

Marts 2006

Foto: Margit Rasmussen

Udsigt fra klubhuset

Kastrup Tursejler Forening
Stiftet 21. Oktober 1994
www.kastruptursejler.dk
Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,
Samkas, Foreningen Flakfortet og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning

KTF - Planlagte aktiviteter

NYE MEDLEMMER 2005 november - februar
KTF BYDER VELKOMMEN

21/3 2006 Hør og spørg om forsikringer (Codan) 19.00
7/4

Navn

Bådnavn

Bådmærke Bådplads

2006 Fredagscafe - kl. 15.30 - 18.00

21/4 2006 Generalforsamling

Ulla & Poul Christiansen

FIGARO

LM 24

1322

22/4 2006 Standerophaling - kl. 11.00

Peder Frøstrup

HAVGASSEN

LA

2009

6/5

Finn Christensen

HEJDI

Scanboat

2220

20/5 2006 Børnedag

Pia & Erik Andreasen

LILI MARLEEN Bavaria 32

3-4/6 2006 Pinsetur til Tårbæk

Kaster Mikkelsen & Simon Søndergaard OPHELIA Banner 26

2006 Fisketur - kl.8.30

23/6 2006 Skt. Hans aften - grillaften i klubhuset

Niels Meyer

RETRO

Spækhugger

1703

1068

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2006

Deadline næste klubblad d. 2. maj 2006
OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages meget gerne!

Kontingenter: Enkeltmedlem……………..
Par ………………………....

350 kr.
450 kr.

KTF optagelsesgebyr ……..
Codan ansvarsforsikring….

100 kr.
175 kr.

Høring om fast promillegrænse til søs
Søfartsstyrelsen har nu sendt forslag om fast promillegrænser til søs i høring. Dansk Sejlunion
skal svare styrelsen inden den 19. december 2005.
Reglerne
For erhvervsfartøjer foreslås en promillegrænse på 0,20.
For fritidsfartøjer, hvortil der stilles uddannelseskrav, foreslås en promillegrænse på 0,50.
Denne grænse kommer ikke til at gælde, hvis fartøjet er fortøjet i havn, eller befinder sig på
beskyttet ankerplads.
For fritidsfartøjer, hvor der ikke kræves uddannelsesbevis, er der ikke foreslået en konkret
promillegrænse, men man har i loven beholdt en generel formulering om, at føreren skal kunne
fører fartøjet på fuld betryggende vis. Denne regel omfatter udover alkohol også alle andre
rusmidler.
Reglerne gælder alle der fører skib eller i øvrigt har et job ombord, som er af væsentligt betydning for sikkerheden.
Konkret betyder forslaget, at der indføres en promillegrænse på 0,50 for speedbåde, både
over 15 meter loa og for vandscootere.
For fartøjer under 15 meter, hvortil der ikke kræves bevis, er der ingen promillegrænse, men
et generelt krav om at man skal kunne føre sin båd på betryggende vis.
Efter den nye lov gives politiet mulighed for at foretage stikprøver.
Straffe for overtrædelse
Sanktionerne ved spiritussejlads tager udgangspunkt i det niveau, som man finder i færdselsloven vedrørende promillekørsel. Udgangspunktet er en bøde på en måneds nettoindtægt gange
promillen. Ved gentagelse idømmes første gang 10 dages fængsel, anden gang 20 dages fængsel og så videre.
Er der skærpende omstændigheder, så som grov tilsidesættelse af sejladsforskrifter, personeller tingskade, kan man idømmes en samlet bøde, som kan være højere end en måneds nettoindtægt gange promillen eller i gentagelsestilfælde den normale fængselsstraf + 10 dage.
Loven lægger dog op til, at der ved strafudmålingen kan fraviges i både skærpende og formildende henseende. Dette sker fordi man erkender, at der ikke i alle tilfælde er sammenfald
mellem færdselslovens førerbegreb og den personkreds, som er omfattet af denne lovs bestemmelser, samt at risikoen ved ulykker med fritidsbåde ikke kan sammenlignes med risikoen
ved færdselsulykker.
Som noget helt nyt åbner forslaget mulighed for at fradømme en person retten til at fører
skib, dette gælder også fritidsfartøjer under 15 meter.
Dansk Sejlunion anbefaler
Dansk Sejlunion har nøje studeret lovforslaget og mener, at det er meget afbalanceret og tager
hensyn til de fleste af de indstillinger vi på forhånd havde givet Søfartsstyrelse og Erhvervsministeren. Dansk Sejlunion vil derfor give forslaget sin anbefaling.
Steen Wintlev

Ovenstående er fra DS hjemmeside sejlsport.dk

Tegnestuen

BONITA

Bygningskonstruktør M.A.K.
Frank René Ekström
Logistik – Beregning – Rådgivning – Tegning
Tlf. 3251 1660

Mobil. 6126 1314

Kastrup Tursejler Forening
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Fredag d. 21. april 2006 kl. 18.30
Campingbygningen Amager strandvej 285
Ifølge vedtægterne følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forgangne år, samt budget for det
kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand i ulige år.
7. Valg af næstformand i lige år - Niklas Joensen modtager genvalg
8. Valg af kasserer i ulige år
9. Valg af sekretær i lige år – Tommy Johansen modtager genvalg.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige år og 1 ulige år.
Ulrik Severin - modtager genvalg.
Bjarne Nielsen - modtager ikke valg
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Sanne Dyhr - modtager genvalg.
Jørgen Swarts Petersen - modtager genvalg.
12. Valg af 2 revisorer for 1 år.
Bjarne Brandt - modtager genvalg
Torben Dyhr - modtager genvalg.
13. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Leo S. Nielsen - modtager genvalg.
14. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der spisning (Skipperlabskovs med tilbehør)
Pris 35,- kr. pr. person
Tilmelding til spisning inden 19/4 2006 på liste i klubhus.
Eller: Erik Munnecke tlf. 32971879

Åbent brev til alle der har deltaget i endnu
en vellykket KTF julefrokost.
Hjælp modtages med kyshånd både fredag, lørdag og søndag
står der på et opslag i klubhuset. Det kan ikke være rigtigt, det
er de samme 10 mennesker der år efter år knokler med forberedelse før under og efter festen.
Ca. 80 knalder r…. i sædet og forventer at få det hele serveret
på et sølvfad og går igen uden at gi´ en hånd. Hvis det fortsat
skal være en god og positiv oplevelse for alle, må nogle flere
hjælpe til - f.eks. kommer kaffen ikke af sig selv.
Tak til ”alle” dem, der endnu engang gjorde aftenen til en dejlig
oplevelse.
Vi vil alle sammen gerne nyde, men hvad med at yde?
En yderst tilfreds ”gæst”
Margit Rasmussen

Rabat på Speedbådsbevis
KTF har indgået aftale med Speedbådsskolen om rabat på
speedbådsbevis. KTF medlemmer får 300 kr. i rabat. Normalpris
er 1800 kr. Pris for KTF medlemmer 1500.
Er du interesseret i af tage speedbådsbevis gennem vores ordning, kan du kontakte undertegnede.
Erik Munnecke tlf. 20942514

KTF
STANDEROPHALING
Lørdag d. 22 april kl. 11.00

Kom og hils den nye sejlsæson velkommen!
Mød klubkammeraterne før det for alvor går løs.
KTF byder velkommen og er vært for en lille forfriskning.
Efterfølgende er der kammeratlig samvær i klubhuset.
Inge og Benny med hjælpere byder i henhold til den nye
tradition på pølser og tilbehør.

KLUBSTANDEREN
Klubstanderen er inkluderet i årlige klubkontingentet, så det
forventes selvfølgeligt, at der sejles med en ”frisk” stander.
Vi udleverer standere ved alle vores arrangementer, startende ved
generalforsamlingen og standerophalingen.
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen
og Erik M.
Sælges
Treadmaster (skridsikker dæk belægning)
Lysegrå ca. 8 x 1,2 meter
½ pris kr. 3500
Henvendelse Erling Huusfeldt tlf. 22404605
OBS! Annoncer fra KTF medlemmer sættes gratis i bladet

Forslag til generalforsamlingen
Klub båd
Bestyrelsen i KTF opstiller til generalforsamlingen forslag om
indkøb af en klubbåd
Mål.
Det er KTF bestyrelses klare mål, at opretholde en klub med sociale aktiviteter i enhver henseende, men ligeledes gennem vores formåls paragraffer at skabe interesse og glæde for søsporten, samt medvirke til udbredelse og forståelse af søvejsreglerne
og sikkerhedsforanstaltninger. Vi mener, at et indkøb af en klubbåd netop vil medvirke til at indfri disse formålsparagraffer. Det
er som Erik Clausen engang sagde, ”enhver klubs førsteprioritet
er ikke, at dø i sin egen myte” og derfor er det vores overbevisning i bestyrelsen, at vi gennem en klub båd kan tiltrække en
række nye unge medlemmer til vores klub, som i fremtiden vil
være med til at opretholde og udvikle KTF.
Klubbåden skal bruges til oprettelsen af en sejler skole, men den
skal selvfølgelig også deltage i kapsejladser og udlejes til medlemmerne til en fordelagtig pris.
Det er bestyrelsen vurdering, at et sådan projekt ikke kan søsættes uden en meget præcis planlægning og styring. Derfor har bestyrelsen allerede nedsat et udvalg, som har hentet information
om, hvorledes det fungerer i andre firmaer og klubber.
Det er vigtigt at bådtype (pris), leje ved udlejning, forsikring
etc. er 100 % gennemtænkt før projektstart.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Organiserede Fritidssejlere Omkring Flakfortet

Sekretariat: Boris Damsgaard, Frihedsvej 8, DK-2960 Rungsted Kyst 31.
januar 2006
Tlf.
+45 4586 1493
Mobil +45 4025 5019
Fax
+45 4586 1493

E-mail adresse borisdamsgaard.biz
Girokonto 1 673 -7410

Til OFOF-klubberne
Langsomt - men sikkert går vi nu lysere tider i møde og kan begynde at glæde os til de mange gode sejloplevelser, der venter forude - ikke mindst ture
til Flakfortet - den grønne ø i det blå hav.
Det er nu tid for indbetaling af kontingent til OFOF, så klubbernes medlemmer kan sikres rabat på årskort til Flakfortet i 2006.
Kontingentet går til forbedringer for sejlere, der gæster Flakfortet. I tidens
løb har OFOF bl.a. bekostet en markise over “Sailors-Corner” og fornyelse
af grill-anlæg m.v. I 2005 blev der anskaffet 10 nye bord/bænkesæt - og i
2006 er det tanken at etablere en legeplads i samarbejde med øens administrator.
I henhold til vedtægten forfalder kontingentet til betaling den 1. februar og
skal være
indbetalt senest med udgangen af februar.
Girokort vedlagt.
For en ordens skyld skal vi lige gentage kontingent-taksterne:
For klubber med op til 100 medlemmer danske kroner 300 / år
For klubber med mellem 101 og 500 medlemmer danske kroner 600 / år
For klubber med mere end 500 medlemmer danske kroner 900 / år
Generalforsamling
I februar 2006 vil der blive udsendt meddelelse om tid og sted m.v. for generalforsamlingen, der ifølge vedtægten skal afholdes inden udgangen af marts
2006 (afholdes formentlig tirsdag, den 28. marts 2006 i Sejlklubben Lynettens lokaler).
Med sejlerhilsen
Efter aftale med formanden - Bent Hansen
Boris Damsgaard, kasserer

Vi kan gøre det endnu bedre.
Vi nærmer os tiden hvor det for alvor går løs på havnen. I takt med dagenes tiltagende længde stiger aktivitetsniveauet på havnen.
Som det ses på de foregående sider her i bladet, er det også ved at være
tid til KTF´s generalforsamling. Det går KTF godt, både hvad angår
medlemstal, aktiviteter og driftsresultater, men, men.
KTF er ikke bedre end medlemmerne gør den til, og som det er nu, er
det et fåtal der trækker det store læs. Det betyder selvfølgelig at klubben
i det lange løb risikerer, at omtalte fåtal løber sur i arbejdet og klubben
dermed dør en stille død. Der er i høj grad brug for medlemmernes respons på aktiviteterne og ikke mindst en hjælpende hånd når aktiviteterne gennemføres. Der er ligeledes brug for repræsentanter til de få udvalg der er i KTF.
Jo flere der melder sig til dette arbejde des mindre arbejde er der til hver
især - og at melde sig under KTF standeren er ikke nødvendigvis ”fast
arbejde”, vi gør hver især, hvad vi magter og i det omfang, der er tid til
det.
Start med at møde op på generalforsamlingen!
Formand for KTF
Erik Munnecke

”FREDAGS CAFE”
Husk hver Søndag
har
vi stor buffet til kun
Kr. 98,Bordbestilling er en
god ide

Udsigt - til havn og små priser

Vi fortsætter succesen.
Vi pynter klubhuset op til fredagscafeer:
d.7. april

kl. 15:30-18:00

Kom og få en hyggelig snak med andre KTF´ere
få en rigtig god kop kaffe

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, hjemmelavede Hamburgere
med en bøf på hele 250 gram.

Vælg mellem forskellige kager og

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

mon ikke der er mulighed for at få en lille en til kaffen

SKÅL!!!

REFSHALEVEJ 200 Tlf. 32571708

Vi håber på at se rigtig mange til disse fredagscafeer
Venlig hilsen Klubhusudvalget

Familien Duekilde´s filmaften
D.

21 februar afholdt Mette, Martin, Sigrid og Arvid filmforevisning i klubhuset. 18 personer var mødt frem og de
havde en fornøjelig aften.
Filmen, der varede ca. 1½ time, viste familiens tur rundt i Østersøen og turen
hjem gennem Gøtakanalen.
Vi fik et godt indtryk af hvad en 2 måneders bådtur kan bringe af oplevelser.
Derudover var filmen et skoleeksempel
på, hvordan en sejlervideo kan laves. Der
var filmen igennem forklarende tale og
baggrundsmusik der gjorde filmen sammenhængende og uden døde perioder.
En fin oplevelse der var præget af familiens store forarbejde.
For dem der missede forestillingen kan
vi anbefale af checke familiens hjemmeside - www.sitecenter.dk/litorina

KTF Børnedag 2006
Reserver lørdag d. 20. maj i jeres kalender!
Børn, børnebørn, kammerater til disse samt 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.
Forslag til aktiviteter og sted modtages gerne !
Som altid, medtages praktisk tøj & forplejning til eget behov.

KTF FISKETUR
Lørdag d. 6. maj

Skippermøde og morgenmad kl. 8.30 i klubhuset

Af hensyn til eventuelle aktiviteter som kræver plads, eller forberedelse, bedes Du/I skrive jer på ophængt liste i klubhuset med antal børn og voksne,
samt telefon nummer.
Vi kontakter alle der skriver sig på listen og informerer om aktiviteter,
mødested og mødetid.
Kontakt personer: Elsebeth & Henrik tlf. 32 51 77 57

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.
Indvejning senest kl. 15.oo udenfor klubhuset.
Flotte præmier 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)

Hjemmesiden - www.kastruptursejler.dk
Vores hjemmeside udvikler sig stadig og bliver mere og mere interessant at følge. Du kan finde alle oplysninger om klubbens aktiviteter på hjemmesiden, hente billeder fra ture og arrangementer.
For at holde siden aktuel og fejlfri er det vigtig, at medlemmerne
sender billeder m.v. og rapporterer eventuelle fejl til hjemmesideredaktørerne. Send materiale, ris og ros til: Finn Müller på adressen wedmaster@kastruptursejler.dk, eller brev i postkassen i klubhuset.
Har du brug for hjælp med dit indlæg eller materiale, er du velkommen til at kontakte bladets redaktører (se bladets bagside).

