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KTF - Planlagte aktiviteter 
  
 
 
 
26. maj  2007  Pinsetur til Tårbæk - velkomst kl. 14.00 i Tårbæk 
 
16. juni  2007  Aktivitetsdag/havnefest - Samkas arrangerer  
 
23. juni  2007  Hans aften - grillaften i klubhuset 
                        Grill tændes kl. 17.30 
 
11. Aug. 2007  Ven træf 
 
26. Aug. 2007 Tur til Saltholm for medlemmer af Østersøkredsen 
  
15. Sep.  2007  Fisketur - klubhuset kl. 8.30 
 
 
     Husk!   Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september 

 

 
OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages 

KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture 
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NYE MEDLEMMER 2007  febuar - maj 
 

KTF BYDER VELKOMMEN 
 
        Navn                      Bådnavn              Bådmærke        bådplads  
                
Michal Thorborg Trickster  Champion 2201 
 
Daniel Christensen DiaBlo Bayliner 9549 
 
Toste Jessen MI Yamarin 2204 

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2007 
 

Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 350 kr. 

                     Par ……………………….... 450 kr. 

 

                            KTF optagelsesgebyr …….. 100 kr. 

                            Codan ansvarsforsikring….  180 kr. 

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK  
 
Alle er altid velkomne til at ringe til et bestyrelsesmedlem med 
stort og småt. Som noget nyt vil der også fra 1 juni hver mandag 
mellem kl 17:00 – 18:00 være mulighed for at kunne træffe et be-
styrelsesmedlem i klubhuset. 
 
Henvendelser via hjemmeside og mail er også mulig. 
 
Vi håber hermed at kunne skabe en god kontakt til vores medlem-
mer. Kom med forslag til aktiviteter eller problemstillinger som 
bestyrelsen skal tage sig af, eller kig bare forbi og få en hyggelig 
sludder 
 
Hilsen 
Bestyrelsen 



26  

 

3  

 

Kastrup Tursejler Forening 
PINSETUR TIL TÅRBÆK HAVN 

VELKOMST I TÅRBÆK 
Lørdag d. 26. 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. 

Kontaktpersoner: Bjarne (Dillen)    tlf. 61 61 01 42             
                                                        Allan (Sabina)     tlf. 30 75 97 54    (VHF kanal 6) 
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KTF FISKETUR  
Lørdag d. 15.sep 

 
Skippermøde og morgenmad kl. 8.30 i klubhuset 
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) 



24  

 

Søværnets Operative Kommando

 

Om SOK og Søværnet   

Søværnets Operative Kommando (SOK), oprettet i 1961, er placeret i Århus. Kommandoen er 
den danske flådes operative hovedkvarter. Hovedkvarteret har ca. 300 medarbejdere, hvoraf 
ca. halvdelen er beskæftiget i døgnbemandede vagtfunktioner i operationscentret. 

Søværnets Operative Kommandos opgaver er fordelt på to hovedområder. Dels myndigheds-
opgaver i og omkring de danske farvande og dels deltagelse i internationale operationer. 
  
Myndighedsopgaverne omfatter blandt andet farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, 
eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljøovervågning og forureningsbekæmpelse, Vessel 
Traffic Service, isbrydning samt anden statslig udøvelse af myndighed til søs. En stor del af 
disse opgaver gennemføres i nært samarbejde med andre myndigheder i og uden for Forsva-
ret, herunder Politiet, Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsnet, Beredskabsstyrelsen, kommuner, 
Danmarks Meteorologisk Institut og SKAT mf. 

Deltagelse i internationale operationer gennemføres i samarbejde med Danmarks allierede i 
NATO samt i koalitionssammenhæng og kan omfatte en meget bred vifte af opgaver fra hu-
manitære operationer til egentlige kamphandlinger. 

Opgaveløsningen styres døgnet rundt fra Søværnets Operative Kommandos operationscenter, 
hvor personel fra søværnet og flyvevåbnet koordinerer indsættelsen af skibe og fly. I forbin-
delse med løsning af myndighedsopgaverne assisteres operationscentret af to marinedistrikter. 

De operative enheder, der er kernen i opgaveløsningen, leveres fleksibelt af de to eskadrer, 
Søværnets Helikoptertjeneste, Søværnets Frømandskorps samt flyvevåbnet og Marinehjem-
meværnet. 
Til at understøtte opgaveløsningen har Søværnets Operative Kommando endvidere underlagt 
en operativ logistisk støttestruktur, der kan indsættes såvel nationalt som internationalt, samt 
en skole- og uddannelsesstruktur. 

I grønlandske og færøske farvande kontrolleres den operative maritime virksomhed af hhv. 
Grønlands Kommando og Færøernes Kommando. 

SOK - Søværnets Operative Kommando 

Sider taget med rettigheder fra Dansk sejlunion Danske bådejere 
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Formanden udtaler sig. 
 
Generelforsamlingen blev yderst interessant. Det kom til kampvalg om 
nogle af bestyrelsesposterne, hvilket er utrolig positivt og viser, at vi 
virkelig har en aktiv klub, hvor mange er interesseret i, at sætte deres 
fingeraftryk på, hvad der foregår klubben. Det er lidt mere trist, at klub-
ben kun var repræsenteret af 1/7 af medlemmerne - vi var omkring 50 
medlemmer, der var mødt op. Vi tog afsked med nogle bestyrelses-
medlemmer, som gennem en årrække har gjort et kæmpe stykke ar-
bejde for vores klub. 
Vi har nu fået en bestyrelse, som jeg virkelig glæder mig til, at arbejde 
sammen med og som jeg tror, virkelig kan få nogle bolde op luften og 
give vores klub et drive, således at vores medlemstal stadig vil stige og 
vores økonomi vedblive med at være god. 
De ting som bliver fokus områder i det forløbne år, vil være vores Klub-
båd og vores ture/aktiviteter. Vi er alle i bestyrelsen enige om, at klub-
båden skal blive en succes og tiltrække nye medlemmer. Her taler vi 
om gamle medlemmer, som i en periode ikke har nogen båd, eller nye 
medlemmer som godt kunne tænke sig, at prøve hvorledes det er, at 
sejle, inden de investerer et større beløb i båd. De kan enten gå på vo-
res sejler skole, som stadig er i støbeskeen, eller låne båden for et for-
nuftigt beløb i kortere eller længere perioder.  
Med hensyn til ture/aktiviteter er vi ligeledes enige om i bestyrelsen, at 
der skal ske noget mere på vandet i KTF. Vi tænker ikke kun på ture, 
men ligeledes på sjove kapsejladser, konkurrencer etc. Her - kære 
medlem - håber vi virkelig på en god dialog. Sidder du inde med noget 
spændende, så kom endelig til bestyrelsen, så vi kan arbejde videre 
med ideen. 
Vi har til d.d. afholdt et bestyrelsesmøde og her har vi fordelt arbejds-
opgaverne og vi har gennem en brainstorm, allerede fået sat gang i 
nogle nye tiltag. 
Til nye medlemmer vil vi ved indmeldelsen, ud over at sende dem et 
klubblad, vedhæfte en personlig skrivelse, hvor vi byder det nye med-
lem velkommen og fortæller om de muligheder vores klub kan give 
vedkommende. Tillige vedlægger vi et klistermærke med vores logo. 
Vi vil ligeledes gøre bestyrelsen mere synlig, ved at et bestyrelses-
medlem vil være repræsenteret en dag ugentligt i klubhuset i nogle ti-
mer. Derved får man mulighed for at spørge om ting, som foregår i 
klubben. Vi håber, med dette tiltag, at få en bedre dialog med medlem-
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merne og at vi får åbnet op for en række gode ideer, som kan diskute-
res på bestyrelsesmøderne. 
Til sidst vil jeg takke vores gamle bestyrelsesmedlemmer Erik, Inge og 
Tommy for et godt samarbejde og ønske dem held og lykke i fremti-
den. Jeg må også lige nævne Sanne og sige tusinde tak for den fanta-
stiske Skipperlapskovs til generelforsamlingen. 
Kan i nu alle have en god sæson og huske på Karen Blixens berømte 
ord 
” Vil man skabe noget stort, så må man først skabe det i fantasien” 
Med håbet om et godt forår 
Hilsen 

TUR TIL SALTHOLM FOR MEDLEMMER AF ØSTERSØKREDSEN 
 
Det er en glæde at kunne invitere til naturoplevelser på Saltholm. Vi vil 
spise vores medbragte frokost og medbragte drikkevarer i Hans 
Zimlings have, og han vil under vores frokost fortælle om sit lange liv 
på Saltholm. 
 
Østersøkredsen yder tilskud til turen, men prisen pr. person over 14 år 
er kr. 150,-. Børn under 14 år er gratis. Betaling når vi mødes. 
 
Søndag den 26. august 2007 kl. 8 mødes vi i Kastrup Ny 
Lystbådehavn på midtermolen v/brandstofstanderen. Jeg har booket 
både, så vi kan være 60 børn/voksne. Hjemkomst kl. ca. 16. 
 
DER AFLYSES KUN HVIS VIND OG VANDSTAND GØR DET 
UMULIGT, AT KOMME I LAND PÅ SALTHOLM, DERFOR 
PÅKLÆDNING EFTER VEJRET. 
Da vi kun kan være 60 personer er tilmelding nødvendig, og det er 
efter først til mølle princippet. Jeg ønsker at vide navne på deltagere 
og børns alder, klubnavn samt et tlf. nr. hvor jeg kan ringe til hvis 
overbooket/aflysning. 
 
Tilmelding pr. e-mail: ijbga@get2net.dk  eller 
Tilmelding pr. post til  Inge Grandahl Andersen 

 Lindeengen 61 
 2740 Skovlunde 
 Breddekoordinator i Østersøkredsen 
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Hven træf d 11 august 2007-05-03 
 
Vi mødes på Hven Kyrkbacken 
 
Deltagerne samles ved Iskagehuset/Cykeludlejningen KL 15:00 
 
Lørdag aften samles vi til fælles grillaften ved Hven sejlklubs lokale på 
havnen. 
Medbring selv mad, drikke og evt. grill. Så vil vi i fællesskab forsøge at 
lave en hyggelig aften 
 
Søndag arangerer KTF en cykeltur rundt på øen (kan lejes på øen) På 
turen kommer vi til at se Uranienborg, Tycho Brahes Observatorium, 
Skt. Ibb´s kirke, de 2 andre havne og meget mere. 
Cykelturen starter ved Iskagehuset søndag KL 10:00  
 
Det anbefales at komme tidligt da havnen godt kan blive overfyldt med 
det gode vejr som vi på forhånd har bestilt. 
Der skal bruges hækanker i havnen, se evt mere i havnelodsen. 
 
Kontaktpersoner ; Finn Müller  28785168 
    Brian Andresen  20148755 
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Formandens tale til standerhejsning 2007 
 
Velkommen til KTF´s 14. sæson 
Som stikker fra Kaj, i en lidt anden facon 
Men vi hejser standeren, som vi plejer  
Og mon ikke også, der er en gratis bajer 
 
Velkommen til en lidt ændret struktur 
Vi har fået nye master i vores skur 
Der er sket noget nyt her i sejler klubben 
For Tommy Erik og Inge er trådt ud af bestyrelses-truppen 
 
Tak for en kæmpe indsats, Erik, mens du stod ved roret 
du har nu selv valgt at forlade styrbordet 
Vi var så dem, der følte os kaldet 
på den nye bestyrelsens vegne - takker jeg for valget. 
 
Velkommen til en ny sejlersæson, der efter vores mening 
Kan blive rigtig god - for vores forening 
Vi håber snart at byde til dåb - af klubbens egen båd 
Og takket være vores øl automat – ja- så har vi råd. 
 
Velkommen til sejleråret 2007 og til det fine forårsvejr 
som gir os lyst til at pudse - vores både hver især  
vi maler og plejer på bådens facade 
for heldigvis er det kun båd- batterierne der er flade.   
  
Velkommen til nye medlemmer i KTF  
Vi glæder os til at se jer til vores sejler træf 
Sejle – det skal vi – og ha´ hyggeligt havne-samvær 
For en tursejlerforening – det er jo det - at vi er  
 
Velkommen til en sæson med en del nye facetter - 
dog glemmer vi ikke de gamle kasketter 
Vi ved, at ingen KTF´er sejler ud på tur 
Uden vores traditionelle og uundgåelige: HUR HUR  HUR!!! 
 
Alle ønskes en god sejlersæson 2007!  
Mange hilsner fra Formanden: Jørgen Swartz 
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Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
Lidt om medlemstal. 
Medlemstallet i KTF er nu ca. 350 medlemmer. Mere end 200 både 
sejler med KTF stander, og ca. 100 både er ansvarsforsikrede under 
klubbens ordning med Codan. 
Status er, at KTF fortsat har stor tilgang af medlemmer, netto ca. 25 - 
30 medlemmer om året, og vi har i de sidste par år været havnens 
største klub.  
 
Arrangementer. 
I det forløbne år har vi fastholdt det høje aktivitetsniveau med hensyn 
til arrangementer. Dagdriverbanden, som arrangerer ture og sammen-
komster for KTFére med disponibel tid i hverdagstimerne, har også 
været meget aktive – man må sige, at ”dagdriverne” således viser ve-
jen, ved selv at tage affære, med de arrangementer de tilbyder. 
   Med hensyn til foreningens øvrige arrangementer, er det desværre 
en lille, men trofast skare, der har trukket det store læs. Det er jo 
egentlig sært, at vi kan præstere så stor en medlemstilgang, men ikke 
formår at rekruttere folk, der kan bidrage til at varetage foreningens 
aktiviteter. 
   Som bekendt har vi prøvet at etablere diverse udvalg, men uden det 
store held – vi klandrer selvfølgelig ikke de få som har meldt sig, men 
vi må konstatere, at vi er for få til at løfte opgaverne.  
Det er en alvorlig situation for KTF, hvis det der er basis for foreningen, 
nemlig arrangementer med vægt på det sociale samvær, begynder at 
smuldre. Vi håber, at vi på denne generalforsamling kan få en debat, 
som kan medvirke til en løsning af dette problem. For at sikre dette har 
vi et oplæg, som fremføres under punktet ”valg til div. udvalg”   
 
Klubhuset. 
Med indkøbet af de nye møbler og Brians fine malerarbejde, har klub-
huset fået en tiltrængt ansigtsløftning. 
Det har betydet, at klubhuset nu bruges af betydeligt flere end tidlige-
re, og folk bliver hængende i de behagelige omgivelser. Det afspejler 
sig klart i vores regnskab, hvor det fremgår af tallene, at driften af klub-
huset rigeligt betales af dem, der benytter klubhuset.  
   Med hensyn til vores begrænsede plads, har vi fået løst et stort pro-
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blem med indkøbet af en container, som med kommunens midlertidige 
tilladelse, er opstillet syd for Campingbygningen. Det er selvfølgelig 
ikke den optimale løsning på vores lagerproblem, men vi må leve med 
denne ordning indtil vi får anvist andre lokaler på havnen. 
Vores aftale, vedr. selve lejemålet af lokalerne her i Campingbygnin-
gen, løber til udgangen af 2008, så for at være på forkant med situatio-
nen skal vi søge om forlængelse af lejemålet allerede her sidst på året. 
Med de oplysninger, vi har til rådighed vedr. kommunens planer for 
Campingbygningens, mener vi ikke, der skulle være problemer med at 
få forlænget lejemålet med yderligere 2 – 3 år.  
Igen i år har Monsen, med Kalle standby, udført et kæmpe arbejde for 
alle os, der benytter klubhuset – det er et ekstraordinært stort arbejde, 
der bliver lagt for dagen, og det vil bestyrelsens sige tak for – og vi hå-
ber forsamlingen vil bakke op med en applaus.    
 
Klubblad. 
Klubbladet fungerer fortsat som informationskilde for aktiviteterne i 
KTF. 
Vi kan med glæde konstatere at vi har trofaste annoncører, hvilket gør 
at vi kan holde gang i udgivelserne uden de store omkostninger. 
Bjarne Kristensen har på bedste vis stået for kontakten til vores annon-
cører, og vi skal da også takke de af vores medlemmer, der har skre-
vet til bladet.   
  Vi har diskuteret om udviklingen er løbet fra vores bladudgivelser, da 
vi har en meget velfungerende hjemmeside. Vi mener dog at der fort-
sat er mange, der ikke har muligheden for at ”gå på nettet”, og det er 
tillige rart at have dato og tid for arrangementerne til rådighed, uden at 
skulle starte hele maskineriet op.    
 
Hjemmesiden. 
KTF´s hjemmeside har gennemgået en rivende udvikling, og siden 
bruges af flere og flere – ca. 500 er hver måned på siden.  
Vi høster stor ros for den alsidighed, der lægges for dagen på hjemme-
siden, og ud over de muligheder den giver vores medlemmer, kan vi 
også konstatere, at vi får henvendelser om medlemskab på baggrund 
af informationerne på hjemmesiden. 
 
Klubbådsprojektet. 
Klubbådsprojektet har vist sig at være en større opgave end vi regne-
de med fra start. Efter en del misforståelser vedr. ansvarsfordelingen 
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Rygterne siger, at en dag drikker Kaptajn Morgan sig meget beruset 
og bliver slået ned. Han bortføres over Atlanten for at blive solgt som 
billig arbejdskraft.  
Man ved dog med sikkerhed, at han i 1654 sluttede sig til den engel-
ske flåde i Caribien og han ender med, at blive valgt som admiral over 
en flok pirater. I  fællesskab med  disse pirater erobrer han et flådefar-
tøj, som han senere får kommandoen over.  
Når man ser på hans hærgen, skal man lige have i erindringen at Spa-
nien og England på daværende tidspunkt lå i krig med hinanden og 
Briterne hilste alle metoder i kampen mod den Spanske krigsmaskine 
velkommen. I 1667 bliver Morgan hyret af den Britiske guvernør på Ja-
maica. Han får et kaperbrev og dermed får han lov til, på legal vis, at 
udøve pirateri, dog på betingelse af, at det udelukkende går ud over 
Spaniolerne. Det bytte han får, bliver således hans betaling. 
I fire år hærger han den ene spanske koloni efter den anden og i 1671 
går han løs på Panama. Han angriber byen med to bander. De uerfar-
ne spanske soldater angriber den ene bande, mens den anden fanger 
spaniolerne i krydsild og samtlige spanske soldater nedskydes. Heref-
ter slagter han civilbefolkningen og sætter ild på byen inden han for-
svinder med sit bytte. 
I 1674 bliver kaptajn Henry Morgan arresteret og ført til England efter 
at Spanien og England har indgået en fredstraktat. Det Lykkedes Mor-
gan, at bevidne sin uskyld, og i stedet for henrettelse bliver han adlet 
for sin indsats for den Britiske trone.  
På listen over de største røverier i historien kommer denne Morgan ind 
på en flot topplacering. 
 
Jørgen Swartz 
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Kvartalets Historie 
 
 
Kaptajn Morgan, en adlet sørøver. 
 
Mange af os kender den fantastiske brune Kaptajn Morgan rom og 
nogle få kender et værtshus i Dragør af samme navn. Men hvem var 
denne kaptajn Morgan?  
Det siges, at i 1671 lå Panama city i ruiner alt imens Kaptajn Morgan 
vandrede ud af byen med 200 pak-æsler med guld sølv og andre vær-
digenstande. Der var værdier for ikke mindre end 700.000 pund, en 
fantastisk stor formue på daværende tidspunkt. Forinden havde Kap-
tajn Morgan og hans styrker dræbt omkring 500 spanske soldater og 
sat ild til byen, som hærges af branden i ikke mindre end en måned. 
Hvorledes denne Morgan kunne skabe sig en så stor karriere som pi-
rat er stadigt gådefuldt. Ingen ved hvorfra i England han stammer og 
hvordan han ender i Caribien.  
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mellem udvalg og bestyrelse, er der kommet skik på projektet. Alle for-
udsætningerne for at igangsætte indkøb og ibrugtage båden er nu op-
fyldt: 
Der foreligger budget for indkøb og drift. 
Der er udarbejdet regelsæt for lån og brug af båden. 
Der er udarbejdet diverse skemaer og protokol for brugerne. 
Vedligeholdelsesplaner, ansvarsfordeling, forsikring og forretnings-
gang er stort set på plads. 
Der står således kun tilbage, at finde den optimale båd for at komme i 
gang. 
 
Samkas  
Samarbejdet mellem klubberne har vel aldrig været bedre end netop 
nu. Samkas har vist sig som et bæredygtigt forum, dels for samarbej-
det mellem klubberne, dels som repræsentant for det store flertal af 
betalende brugere i Kastrup havn.  
Siden kommunalvalget, hvor kommunen efterfølgende valgte at ned-
lægge havneudvalget, har der ikke været et formaliseret samarbejde 
mellem brugere og kommunen. Der har siden hersket uklarhed om 
kommunens intentioner m.h.t. at inddrage havnens brugere i beslut-
ningsprocesser vedr. havnen, og det har også været uklart, om kom-
munen overhovedet ville anerkende Samkas som part i havnens for-
hold. 
For at skabe klarhed over situationen, har vi afholdt møde med kultur-
udvalgsformand Vibeke Rasmussen og embedsmand i forvaltningen 
Svend Olsen. Vi kan kun være tilfredse med et meget positivt møde, 
hvor Vibeke og Svend besvarede alle vores spørgsmål. Referatet fra 
mødet kan ses her i klubben og på vores (hjemmeside ???) , her skal 
dog nævnes, at mødet ikke alene har skabt klarhed vedr. konkrete 
spørgsmål, men måske vigtigst af alt, er det vores indtryk, at politikere 
og forvaltning er indstillet på et nært samarbejde med klubberne og har 
de bedste intentioner om en positiv udvikling af havnen. 
 
Der er ca. 1,3 million på havnens henlæggelseskonto.       
 
Samkas har aktuelt følgende sager til behandling: 
 
1. Havnefest d. 16. juni, hvor der er sendt invitationer ud til ca. 70 sejl-
klubber i Øresundsområdet. 
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2. Nyt masteskur – da der ikke er plads nok i de eksisterende. 
 
3. Trådløst netværk, med forbindelse til internet.     
 
4. Ny bro til ungdomssejlerne i den sydlige del af havnen. 
 
5. Beskæring af træerne omkring vinterpladserne. 
 
6. Bedre markering af de offentlige p-pladser, specielt ved p-pladsen 
    ved  
    Hellers, hvor der ikke kan skelnes mellem offentlig parkering og det  
    område, som Heller råder over. 
 
7. Problematikken med Hellers og Hellers lejeres brug af havnens 
    strøm og 
    vand.   
     
Forespørgsel til vor naboklub Kastrup Bådelaug 
På baggrund af det uproblematiske naboskab vi har haft med Bådelau-
get de senere år, har KTF´s bestyrelse bedt Bådelauget tage stilling til, 
om der er basis for en forhandling om eventuel sammenlægning af 
klubberne. Vi mener en sammenlægning har åbenlyse fordele for beg-
ge klubber. 
Bådelauget har bragt spørgsmålet op på deres generalforsamling. Her 
var der ikke for nuværende stemning for en sammenlægning, men i 
Bådelaugets svarskrivelse holder de dog en dør åben, idet de eventu-
elt vil tage spørgsmålet op til overvejelse i forbindelse med fornyelse af 
lejeaftale med kommunen vedr. deres klublokale i Campingbygningen.      
 
 
Dansk Sejlunion. 
Kontingentet til DS er forhøjet til 70 kr. pr. medlem, hvilket betyder at 
KTF skal betale ca. 23.000 kr. til Dansk Sejlunion. Ud over de fordele 
vi har haft med vort medlemskab af Sejlunionen er projektet Danske 
bådejere så småt ved at tage form: 
 
Det handler selvfølgelig meget om kommunikationen mellem medlem-
merne gennem deres hjemmeside 
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7. Finn Dam Müller valgt som næstformand. 
 
8. Allan Sekunda valgt som kasserer. 
 
9. Sanne Dyhr valgt som sekretær 1 år. 
 
10.Kampvalg ved valg af bestyrelsesmedlemmer, stemmetællere: Ma-
riann, Marie, Heine,  
     Allan Broberg valgt for 2 år, Gert Harthimmer valgt for 1 år. 
11.Kampvalg ved valg af bestyrelsessuppleanter, stemmetællere de 
samme, Kalle 1. suppleant, Tonni Søgaard 2. suppleant. 
 
12.Revisorer, Torben Dyhr og Marie Pallesgaard 
 
13.Revisor suppleant, Leo Nielsen.  
                                                                                                      
 
14. Sanne har lavet oplæg til aktiviteter i KTF, når den er rettet til, vil 
      alle oplysninger være i en mappe i klubhuset. Ulrik Severin vil væ-
re 
      kontaktperson? 
      Der er allerede mange, som har skrevet sig på listen, i klubhuset 
for at "stå" for en tur. Hvis ingen har lyst til at "stå" for en tur, 
      bliver der ingen tur. 
      Bådudvalget fik tre nye medlemmer, Gert H., Jan Hauder, Heini 
Sørevik. 
      Gave og bifald til Erik Munnecke også gave til Inge Petersen og 
Tommy Johansen. 
 15. Krav om duelighedsbevis for medlemskab i KTF, tages op ved 
næste generalforsamling. Se også under punkt. 3, punkt til næste 
      generalforsamling(ventilation). 
      Mariann holdt en lille tale om at vedr. "formandskonens" forpligtel-
ser/arbejde når man er gift med formanden (klubben).     
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Referat fra Kastrup Tursejler forening Generalforsamling  
 
Udarbejdet af: Tommy. Redigeret at Sanne Dyhr, 18-April-2007                                                                    
Emne: Generalforsamling afholdt i klublokalet, campingbygningen, 13-
April-2007. 
 
1. Dorthe valgt som dirigent, hun konstaterede at mødet var lovligt ind-
kaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved Erik Munnecke. 
    Bifald til Mons og Kalle for en stor arbejdsinsats i klubhuset. 
    Spørgsmål angående loft over medlemstal i KTF, det vil der ikke 
være. 
    Spørgsmål om klubbladet, som vi har det nu, contra på hjemmesi-
den, der var enighed om at flertallet gerne vil have papirformatet. 
    Diverse spørgsmål om køb af klubbåd, alt er vedtaget ved sidste ge-
neralforsamling. Alt papirarbejde vedrørende budget og leje af 
    båden er i orden. 
    Hjemmesiden blev rost.  
    Beretningen godkendt. 
 
3. Regnskab og budget gennemgået. 
    Ønske om sidste års regnskab sammen med nyt regnskab, til sam-
menligning. Allan sagde at det godt kan lade sig gøre. 
    Eventuelt rykkergebyr ved for sen betaling af kontingent, tages op 
ved næste generalforsamling. 
    Foreslag om ventilationsanlæg i klubhuset, pris ca. 80.000 kr. Det 
blev livligt debateret. Mange mente at flere ville komme i 
    klubhuset hvis luften er renere. Ved evt. ophør af lejemål kan an-
lægget medtages. Markedet/priser skal undersøges inden næste        
    generalforsamling. 
    Regnskab og budget godkendt. 
    Stort bifald til Allan for regnskabet. 
 
4. Ingen foreslag. 
 
5. Uændret kontingent. 
 
6. Jørgen Swartz valgt som formand. 

11  

 

1. Der skal være en side med de mest stillede spørgsmål 
2. Bådforsikring og spørgsmål til forsikringer 
3. Bådkøb og bådsalg. Skemaer og blanketter plus gode råd 
4. Et artikelarkiv til redaktører på klubblade 
5. Eksempler på vinteraktiviteter 
6. Kommunikation mellem bådejere. Tips og gode råd. 
 
Derudover kommer der flere nye tiltag stilet til bredden i Dansk Sejlsu-
nion  
 
Kurser for bådejere  
Tilbud på udvalgte sejlprodukter 
Der arbejdes tillige med en fordelsklub, men den kommer til at koste et 
mindre årligt gebyr.  
 
Der bliver fortsat informeret via Sejlerbladet. 
 
Vi kan kun hilse dette projekt velkomment. Det er glædeligt, at DS nu 
satset yderligere på almindelige sejlere. KTF har aktivt fulgt fra start, 
og vi satser på at følge projektet nøje i fremtiden, da vi mener projektet 
er et godt tilbud til netop vores medlemmer.      
 
Slutteligt. 
Med en varm tak til alle, der bakker op om KTF, vil jeg hermed afslutte 
beretningen. 
 
Erik Munnecke 

                                    
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 
Kalle eller mandag mellem 17:00 og 18:00 
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Bestyrelsen 
 
Efter den sidste generalforsamling, er der kommet en del nye ind i be-
styrelsen. Vi har derefter prøvet at omstrukturere lidt, Vi har således 
fordelt ansvaret for forskellige områder ud på bestyrelsesmedlemmer-
ne. 
Årsagen til denne nye opbygning skyldes, at vi gennem en uddeling af 
ansvaret til forskellige personer håber på, at kunne nedsætte arbejds-
byrden for enkeltstående bestyrelsesmedlemmer. 
På modsatte side er en opdeling af arbejdsgaver sat op som et flovdia-
gram, vil også blive hængt op i klubhuset. Har man spørgsmål kan 
man så gå direkte til den person som har ansvaret, for lige netop det 
man vil spørge om.  
Det betyder også at du som medlem er meget velkommen til at komme 
med input, ideer og forslag til os. Er du frisk på at påtage dig et arran-
gement, skal du bestemt heller ikke holde dig tilbage. 
Vi vil arbejde for at sejlerlivet, fællesskabet, engagementet og KTF 
fortsætter den positive udvikling til gavn og glæde for os alle sammen 
 
 
Hilsen 
Bestyrelsen 
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Kvartalets digt 
 
Lystsejlads. 
 
Solen står op i brunt, anløbet sølv. 
Skipperen rejser sig halvt og røber på øl. 
Hostende tørner jeg ud vågen til dåd: 
To pilsnere i en snor efter en båd. 
 
Fokken og storsejlet står fine og fyldt. 
Tænk hvor en bajer er skøn, grøn og forgyldt. 
Første ration får sin dåb, kølig og våd: 
To pilsnere i en snor efter en båd. 
 
Bovskummet står om hver hals, vinger af vand! 
Andrikken springer i brunst efter sin and. 
Men hun har anbragt sin dyd i en tråd: 
To pilsnere i en snor efter en båd. 
 
Soldagen går med sit slid. Pilsnernes skift 
Deler den ind i en sval passende drift. 
Hunnen er stadig intakt, hanøllen kåd: 
To pilsnere i en snor efter en båd. 
 
Fyrskibet blinker diskret fra Falsterbo. 
Morild og måne og mulm omgir de to. 
Stjernerne skrider. Laurentsius brister i gråd: 
To pilsnere…i en snor…efter en…båd. 
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På Falderebet. 

Hørt i klubhuset:   Vi trænger til skiltning på toiletterne !! Bladudvalget 
har fundet et par forslag     

Oplæg til falderebet kan smides 
 i  postkassen i klubhuset 

Ved du hvad  nonnen sagde til sømanden ?  Nej ! 
Øv ! du kendte den jo 

Manden på den lille ø. 
Et skib sejler forbi en lille ø. En passager 
ser en mand i laset tøj, der står og hop-
per, mens han vifter med armene. 
- "Hvem er det?", spørger passageren. 
Kaptajnen svarer: - "Det ved jeg ikke, 
men han bliver vildt glad 
hver gang vi sejler forbi!" 

Tager vand ind. 

En vred køber henvendte sig til 

manden, som solgte ham en 

båd to uger tidligere. 

- "Den båd jeg købte af Dem, 

tager jo en masse vand ind." 

Sælgeren ser forundret på kø-

beren: 

- "Ja, men jeg skrev jo også i 

annoncen: "Stor båd - lækker." 
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Der var manden der havde 
været strandet på en øde ø i 2 
år. En dag drev der så en 
kvinde i land. Efter at have 
hørt hans historie sagde hun: 
- "Nu vil jeg gi´dig det du har 
savnet mest i de 2 år.." Man-
den: - "Hvad fanden, har du øl 
med!!?" 

4 

3 
7 

5 

2 
3 

? 
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KVARTALETS GÅDE 
Hvilket tal skal der stå i cirklen med ? 
Svar i postkasse i klubhus 
For rigtige svar trækkes lod om en flaske 
vin 

Hørt i klubhuset. 
Så er sandalerne igen kommet frem. 

Hvor er det dog pragtfuldt, at se alle 

de albyl brune mandeben. 

Nonnen sagde til s
øman-

den navigerer i e
fter 

ORION ? Nej da…... 


