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Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,  
Samkas og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 

Pinsetur sidste år. 
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Deadline næste klubblad d. 10. august 2011. 

KTF - Vi bruger 
VHF kanal 6 på 
vores ture 

  

KTF - Planlagte aktiviteter 
   
 
 
12 mar. 2011 Fastelavn 
 
17 mar. 2011 El-kursus 
 
18 mar. 2011 Generalforsamling 
 
16 apr. 2011 Stander op 
 
06 maj. 2011 Sæsonstarttur til Malmø 
 
14 maj. 2011 Fisketur 
 
11  jun. 2011 Pinsetur 
 
23  jun. 2011 Sankt Hans 
 
20  aug. 2011 Hventur 
 
17  sep. 2011 Fisketur 
 
24  sep. 2011 Holmentur 
 
15  okt. 2011 Stander ned 
 
29  okt. 2011 Afriggerfest 
 
17 dec. 2011  Julebanko 
 
Husk!   Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september 

 

OBS! Indlæg og eller billeder 
til klubbladet modtages !! 
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HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK  
 
Alle er altid velkomne til at ringe til et bestyrelsesmedlem med stort og småt. 
Henvendelser via hjemmeside og mail er også mulig. 
Vi håber hermed at kunne skabe en god kontakt til vores medlemmer. Kom 
med forslag til aktiviteter eller problemstillinger, som bestyrelsen skal tage 
sig af eller kig bare forbi og få en hyggelig sludder. 
Hilsen Bestyrelsen 

Diverse udvalg 

Klubhusudvalg 
Formænd 
Brian Andresen 
udvalg 
Er ved at blive samlet 
 
Festudvalg 
Formand 
Suzette Hansen 
Udvalg 
Er ved at blive 
samlet 
 
Fiskeklub 
Formand 
Ulrik Severin 
Udvalg 
Jan Hauder 
Kurt Johnsen 
Allan Sekunda 
 
Turudvalg 
Formand 
Finn Dam 
Udvalg 
Finn Dam - Hventur 
Kalle -  Hventur 
Else Marie - Pinsetur 
Bent - Pinsetur 
Allan Sekunda - Helsingborgtur 
 
 

Bådudvalg 
Formand 
Allan Broberg 
Udvalg 
Jørgen Swartz 
Jan Hauder 
Ole Andersen 
Lars Prominczl 
Heini Sørevik 
Thorben Dyhr 
 
Sejlerskole 
Niklas Joensen 
Undervisning i sejlads med sejl 
 
Erik Munnecke 
Undervisning  til duelighedsprøve 
 
Kanonudvalg 
Boye 
Jan Hauder 
 
Ølautomater 
Kalle 
Brian Andresen  
Jim  
 
Rengøring 
Suzette Hansen 
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Bestyrelse og kontaktpersoner 

Formand 
Jørgen Swartz  
Cypres Alle 27 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 50 53 30 
Mobil 24 46 53 30 
j.swartz@mail.dk 
 
 
Næstformand 
Finn Dam   
Bregningevej 49 
4871 Horbelev 
mobil +45 31451190 
finn@navis.dk 
 
 
Kasserer 
Karen Gleisner 
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv. 
2770 Kastrup 
Tlf. 31 10 04 64 
Mobil 31 10 02 98 
karen@gleisner.eu 
 
 
Sekretær 
Tonni Søgaard 
Volmer Kjærs Alle 2 
2770 Kastrup 
Mobil 40 88 77 77 
tonnis.post@gmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Suzette Hansen 
Nordmarksvej 103 st.th 
2770 Kastrup 
Mobil 60 92 06 66 
suzette@forum.dk 
 
 
 
Best. Medlem 
Alan Broberg 
Cypres Alle31 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 51 96 07 
cypres@email.dk 
 
 
 
 
 
 

Best. Medlem 
Brian Andresen 
Blykobbervej 8 st.th 
2770 kastrup 
Tlf. 20 14 87 55 
brian-fridag@hotmail.com 
 
 
 
Best. suppleant 
Jørgen Gullander  
Kastellet 3 st. th. 
2100 kbh Ø 
Tlf. 44 95 74 54 
Mobil 41 32 58 11 
gulle@mil.dk 
 
 
 
Best. suppleant 
Tina Graversen 
Vægterparken 51 
2770 Kastrup 
Mobil 26 70 34 12 
Tina-graversen@mail.dk 
 
Redaktion  Klubblad 
Jørgen Swartz  
Cypres Alle 27 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 50 53 30 
Mobil 24 46 53 30 
j.swartz@mail.dk 
 
Allan Sekunda 
Soldugvej 29, st.tv 
2770 Kastrup 
mobil 31 41 56 13 
aseku@comxnet.dk 
 
 
Annoncer 
Bjarne Kristensen 
Tlf. 32 51 67 32 
Mobil 26 22 06 51 
bjarne1_99@hotmail.com 
 
 
Webmaster 
Finn Dam   
Bregningevej 49 
4871 Horbelev 
mobil +45 31451190 
finn@navis.dk 
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KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2011 

 

Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 385 kr. 

                     Par ……………………….... 525 kr. 

 

                            KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr. 

                            Codan ansvarsforsikring….  207 kr. 

                           KLUBSTANDEREN 
 

Klubstanderen er inkluderet i det årlige klubkontingentet, så det 

forventes selvfølgelig, 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 et besty-

relsesmedlem 

NYE MEDLEMMER   

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Peter Larsen 

Susanne Haaknel 

Smilla Shipman 28 2412 
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Formanden udtaler sig. 

Foråret er endelig over os efter en noget hård vinter. Bådene begynder så 
småt at blive klargjort ,og folk mødes igen på beddingen. Det betyder også, 
at en lang række arrangementer er i vente. 
Forårsturen er planlagt, pinseturen på plads, Skolesejladsen, spilersejlads og 
kapsejlads datoerne er fundet, så nu gælder det kun om at tilmelde sig. 
KTF´s generalforsamling blev gennemført i ro og orden med Erik M. som ord-
styrer. Efter mange års tro tjeneste trak Allan S. sig som kasserer. Vi fik dog 
fundet en ny, og her skal lyde et stort velkommen til Karen, som har mange 
års erfaring indenfor området. Tillige vil jeg byde Tina velkommen i bestyrel-
sen, og Tina har allerede kastet sig over udlejning af klubbåden. Jeg må dog 
erkende, med en smule skuffelse, at der kun mødte 35 medlemmer op til ge-
neralforsamlingen. Det kan jo enten skyldes, at medlemmerne synes det går 
fantastisk i klubben og ingen indvindinger har, men det kan jo desværre også 
betyde, at medlemmerne synes det hele er håbløst og har smidt håndklædet i 
ringen. Jeg håber selvfølgelig på det første. 
Ud over vores egen generalforsamling, så er en lang række andre generalfor-
samlinger overstået. Østersøkredsen, KTIS, og Dansk sejlunion.  
Her vil jeg fremhæve Dansk Sejlunions generalforsamling, hvor vi selvfølgelig 
deltog. Vi har jo fået ny formand Hans Natorp, en arbejdsbi af de helt store. 
På generalforsamlingen fremlagde han en strategiplan for de næste tre år, og 
lad mig sige med det samme, det ser rigtig positivt ud for os tursejlere. I år 
bliver det året, hvor de tager fat på os, og vi håber selvfølgelig, at vi kommer 
med i arbejdet. 
Der skal findes en platform, hvor det som tursejler bliver utrolig attraktivt, at 
være medlem af Dansk Sejlunion. En lang række ting er i spil. Bl.a.et fælles 
kort som giver øget muligheder indenfor tursejlads. Til at begynde med får vi 
en stander fra D.S., så folk kan se, at man er med i fællesskabet.  
Med andre ord, så vil Dansk Sejlunion lægge pres på de sejlere, som er klub-
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Hven træf lørdag d. 20. August 2011 
Vi mødes på Hven, Kyrkbacken. 
Gode bademuligheder fra lækker strand i Øresund 
Deltagere samles bag ved museet i den sydlige del af havnen kl. 
15.00 

Lørdag aften samles vi til fælles grillaften i teltet bagved 

havnekontoret. 
Medbring selv mad, drikke og evt. grill m.m. Vi forsøger 

at lave 

en hyg-
gelig af-

ten 
Søndag: 
KTF arran-
gerer en 
cykeltur 
rundt på 
Øen. 
(Cykler kan 
lejes på 
Øen) 
- Man kan 
bese Urani-
enborg - Tycho Brahes Observatorium og Skt. Ibb´s Kirke, 
de to andre havne og meget mere. 
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: Finn Dam tlf. 28785168 
Korrespondance på turen - VHF kanal 6 
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Onsdagssejlads 
Vi gentager sidste års 

succes hver anden ons-

dag i maj og juni. 

Den 11/5, 25/5, 8/6 og 

22/6 

Mød nu op få en ufor-

glemmelig aften på 

Øresund med pragtfuld 

mad bagefter til billige 

penge. Sejlbåd er ingen 

betingelse. Alle der 

møder op kommer ud 

at sejle. Vi mangler 

altid gaster. 

Tilmelding foregår i klubhuset. 

 

Kastrup Tursejler Forening 
PINSETUR TIL TÅRBÆK HAVN 
VELKOMST I TÅRBÆK 
Lørdag d. 11. juni 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. 40 kr. 
(par 80 kr.) 

Vær med hele pinsen eller kom og deltag når du har tid 
og lyst. 
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løse og ikke medlem af D.S. Det handler om 45 % af bådene i vores havn. 
Sidst men ikke mindst så vil jeg ønske alle en god sejlersæson og har I nogle 
gode ideer, så meld tilbage til mig, så vi kan få jer sat ind i et udvalg. Der er 
altid brug for nogle ekstra hænder og specielt gode ideer. 

 
God vind 
Formand 
Jørgen Swartz 

 
 
 
 
 

 
 
Nyt fra turudvalget 
Turudvalget kører.  
Besætningen fra Litorina har i flere år stået for en sæsonstarttur, som i år går 
til Malmø. 
 Pinseturen står Else-Marie og Bent for. Har man ikke været med her før, 
skulle man overveje det kraftigt. Det er meget frit, hvordan man vil få pinsen 
til at foregå, nogle tager på Bakken fredag, nogle gør det søndag eftermid-
dag. Klubben arrangerer fælles grilning lørdag aften og pinsefrokost søndag 
middag. Pinsefrokosten skal man tilmelde sig til på et opslag i klubben. Det 
foregår på den måde, at man tager en ret med til ca. 40 kr. pr person til en 
stor fælles buffet. Har man tænkt sig at møde op, men ikke vil tilmelde sig 
frokosten, vil Marie gerne have det at vide, for at kunne informere havnefoge-
den om hvor mange der kommer. 
Hventuren står jeg selv for sammen med Kalle, hvis han ellers har tid i år . 
Vi mødes lørdag eftermiddag og får lidt servering på klubbens regning, hvor-
efter vi hygger resten at eftermiddagen indtil grillen bliver tændt op. Vi spiser i 
teltet, som er opsat på stranden bagved havnekontoret, hvor vi hygger til 
langt ud på natten, som regel er det med musik og fælles sang. Søndag mø-
des dem der har lyst til en cykeltur øen rundt, hvor vi bl.a. ser de andre havne 
og Tycho Brahe.  
Holmenturen håber vi på. Den skulle efter sigende blive til noget i år, men 
hold øje med bladet og hjemmesiden. Hvis man er tilmeldt nyhedsbrevet, vil 
man også få en nyhedsmail vedr. arrangementet. 
Er I ikke tilmeldt nyhedsmailen, kan jeg kun tilråde det, meget info vil gå den 
vej. Nyhedsmailen kan I tilmelde jer på hjemmesiden under aktiviteter. 
Sejlerhilsner 

Finn Dam 
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Bøger i klubhuset 
Flere klubmedlemmer har skænket bøger til klubben, for at andre kan få 
glæde af dem. Meningen med disse bøger er, at man i klubben kan hive en 
bog frem og læse lidt i den, måske lige låne den med hjem og læse den fær-
dig. Selvfølgeligheden er så at aflever bogen tilbage, når den er læst, så 
andre klubmedlemmer også kan få glæde af den. Det virker desværre ikke 
helt  flere bøger har været udlånt i længere tid. Vi havde en serie der inde-
holder tips om trimning af båd og sejl, de er alle væk, flere efterlyser dem. 
Har du været nede og låne bøger, så tænk på dine klubkammerater, måske 
vil de også gerne læse dem. 
Næstformanden 

Finn Dam 

 
 
Festudvalget arrangerer: 
Sankt Hans Aften i KTF for hele familien 
23 juni 2011 
Vi tænder grillen kl. 17:30 
Vi tilbyder Irsk kaffe 
Vi tilbyder kage til kaffen 
Vi tilbyder lav´ selv isvafler til børnene 
Vi tilbyder øl og vand fra automaterne 
Vi tilbyder alt sammen til yderst rimelige priser 
I medbringer kød til grillen ( til eget forbrug), 
I medbringer salat eller andet tilbehør til maden 
I medbringer det sædvanlige gode KFT humør! 
Kom og hyg jer både børn og voksne. 
Spis, Syng, Leg og vær med i Borgspil – 
Levende Musik (Hvis vejret tillader det). 
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Sæsonstarttur for de forårsfriske 
nu med natsejlads 

 

Dato: 6-8. maj 2011 

 

Traditionen tro holder vi igen i 2011 en sæsonstarttur for de forårsfriske, og atter en 

gang forsøger vi at variere turen lidt. Denne gang består fornyelsen i et indslag af 

natsejlads. 
  

Vi mødes fredag aften på Flakfortet og holder skippermøde over en kop kaffe kl. 20. 

Vi enes så om, hvortil natetapen skal gå under hensyntagen til vind og vejr, hvorefter 

vi stævner ud i skumringen. Omkring midnatstid er vi formodentlig ved at være 

fremme ved det valgte mål, og så er det tid til en gang fælles natmad ombord i en 

båd, som har plads til det. 
  

Lørdag sejler vi videre til Malmö, hvor vi aflægger et besøg på Koggemuseet, som vi 

ikke nåede at se sidst vi lavede klubtur dertil. Dagen afsluttes med fælles restaurant-

besøg. 
  

Søndag sejler hver især hjem i sit eget tempo. 

 

/Mette & Martin Duekilde 

tlf 32507850 

martin@duekilde.dk 
 

Forsikringer 

Skal I have en indbo eller kasko forsikring har KTF fået en kon-

taktperson i Codan. Det skulle betyde en hurtigere ekspeditions-

gang for vore medlemmer og samtidig får klubben 200 kr. i støtte 

for hvert forsikringstilbud kontaktpersonen sender ud, hvad enten 

det bliver til noget eller ej. 

Vores kontaktperson er Jens Christian Jensen, telefon 30378329. 

Husk at oplyse at I er medlem af KTF. 

Ansvarsforsikringer skal stadig gå via Allan Sekunda 
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Dansk sejlunion 
Fordom: Dansk Sejlunion er kun for kapsejlere! 

af  Steen Wintlev-Jensen 

Udsagnet er måske helt forkert. Findes der en person som kun er kap-

sejler? Eller er det fascinerende ved sejlsport, at vi kan dyrke sejlads på 

forskellige måder. Fx kapsejler om tirsdage, familesejler i weekenden 

og kapsejler og på tur med vennerne Fyn Rundt. 

Dansk Sejlunion er til for klubber og afspejler i sit arbejde den mang-

foldighed som klubbernes medlemmer udgør. Derfor beskæftiger 

Dansk Sejlunion sig med uddannelse, tursejlads, bådejere, børn og un-

ge, elitær sejlsport og meget mere. 

 

Hvad er det så Dansk Sejlunion og klubberne gør for den 

”almindelige” sejler: 

 

•Vi har et fantastisk godt og respektfuldt samarbejde med myndighe-

der, som er relevante for sejlads. 

•Dansk Sejlunion og klubberne har gjort meget for miljøet og miljøbe-

vidstheden blandt sejlere. 

•Klubbernes frivillige har udlagt ca. 150 ankerbøjer på attraktive steder 

i danske farvande. 

•Vi uddeler årligt informationshæftet ”Tursejler” og udsender ”Sejler” 

fire gange om året. 

•Vi rådgiver den enkelte sejler om alle sider af livet som sejler. Kan vi 

ikke svaret henviser  vi til den der kender svaret. 

•Dansk Sejlunion udbyder kanalkurser og udsteder kanalbeviser på en 

for sejleren nem og tilgængelig måde. 

•Klubber under Dansk Sejlunion er de største udbydere af kurser, hvor 

ny sejlere kan uddannes 

•Vi har et godt samarbejde med Codan om forsikring 

•Og så videre og så videre….   

Dette er kun et lille udsnit af det Dansk Sejlunion gør for tursejlerne.  
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Ad. 15, eventuelt: 
 

Medlemmerne ønsker VHF radioen tilbage. Bestyrelsen vil sør-
ge for, at det sker. Formanden tog afsked med vores ”gamle” 
kasserer. Allan S. takkede og kvitterede i sin tale med at ind-
skærpe, at økonomien også fremover skal styres benhårdt og 
bød således Karen velkommen som kasserer. 

 

Skolesejlads og Spiler 

sejlads. 

Så er vi igen i klar med 

en ny sæson skolesej-

lads og spiler sejlads. 

Sejladsen foregår fra kl. 

17-19 og man mødes på 

klubbåden. 

Datoer for skolesejlads 

er mandage i maj og 

juni:  9, 16 og 30 maj 

samt 6 og 20 juni. 

Datoer for spiler sejlads er tirsdage i maj og juni : 17, 24, 31 samt 7 

juni 

Erik og Martin glæder sig til at modtage jer. 

Tilmelding foregår til Tina Graversen på mail tina-

graversen@mail.dk eller på telefon 26703412 

Hilsen Bådudvalget 
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KTF FISKETUR  
Lørdag d. 14. maj 

Morgenmad og skippermøde kl. 8.30 i klubhuset 

 

 

 

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.  

 

Indvejning senest kl. 15.oo udenfor klubhuset. 

 

Præmie for de 3 størst 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 ring på tlf. 3250 8771 (Ulrik Severin) 

mailto:tina-graversen@mail.dk
mailto:tina-graversen@mail.dk
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Referat af generalforsamling 
18.03-2011. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

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. 

8. Valg af kasserer i ulige år. 

9. Valg af sekretær i lige år. 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To i lige år og en i ulige år. 

11. Valg af to suppleanter for 1 år. 

12. Valg af to revisorer for et år. 

13. Valg af en revisor suppleant for et år. 

14. Valg til diverse udvalg. 

Eventuelt 
 
Forsamlingen startede med 1 minuts stilhed til minde om de medlem-
mer, der er afgået ved døden i det forgangne år. Æret være deres 
minde. 
 
Ad. 1, valg af dirigent: 
 
Bestyrelsen foreslog Erik Munniche som blev valgt. Erik konstaterede 
at forsamlingen var lovligt indkaldt og udpegede 2 stemmetællere. Leo 
og Marianne. Antallet af fremmødte stemmeberettigede var blot 35. 
Ad. 2, bestyrelsens beretning: 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som var baseret på en 
PowerPoint præsentation. PP kommer på hjemmesiden. Til præsenta-
tionen/beretningen skal hæftes følgende bemærkninger: 
 
Der har været afholdt generalforsamling i Dansk Sejlunion (-herefter 
DS). Her blev der bl.a. valgt ny progressiv formand, som hurtigt gik i 
gang med arbejdet. Der er sat nye folk på at varetage elitearbejdet,  
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Ad. 7, valg af næstformand i lige år: 
 
Næstformanden ikke på valg. 
 
Ad. 8, valg af kasserer i ulige år:  
 
Allan Sekunda på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Karen 
Gleisner. 
Karen enstemmigt valgt. 
Ad. 9, valg af sekretær i lige år: 
 
Sekretæren ikke på valg. 
 
Ad. 10, valg af bestyrelsesmedlemmer. To i lige år og en i ulige år: 
 
Ét medlem på valg i år. Allan Broberg modtager genvalg. 
Valgt enstemmigt. 
 
Ad. 11, valg af to suppleanter for 1 år: 
 
Suzette Hansen er ikke på valg i år da hun trådte ind i bestyrelsen i 2010 i 
stedet for Inge. Jørgen Gullander modtager genvalg, og bestyrelsen foreslår 
Tina Graversen som suppleant. 
Begge valgt enstemmigt. 
 
Ad. 12, valg af to revisorer for et år: 
 
Marie Pallesgaard og Torben Dyhr modtager begge genvalg. 
Begge valgt enstemmigt. 
 
Ad. 13, valg af en revisor suppleant for et år: 
 
Leo Søndergaard Nielsen modtager genvalg. 
Valgt enstemmigt. 
 
Ad. 14, valg til diverse udvalg: 
 
Der var ingen nye emner til udvalgene.  
Det affødte lidt drøftelse af medlemmernes engagement. Det er som oftest 
”Tordenskjolds soldater” der møder frem. Det blev foreslået at indføre 
”tvangsarbejde” et par gange om året og med en bøde, hvis man var tilmeldt 
og ikke mødte op. Det blev også foreslået at flytte oprydningen efter fester til 
næste dag kl. 12.00. Der blev intet konkluderet ,og udvalgene blev ikke større 
i denne omgang. Alle er selvfølgeligt velkomne til at henvende sig til udvalge-
ne ,uanset hvornår på året lysten melder sig. 
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Fortsat fra side 11 
Klubhusudvalg: Vi vil fortsat forbedre vores klubhus. Vi trænger til nye reo-
ler og opslagstavler. 
 
Fiskekonkurrenceudvalg: Vil som vanligt blive gennemført. 
 
Festudvalget: Vores fester er planlagt for 2011. Der mangler dog hjælpere til 
oprydning. Vi forsøger at løse opgaven ved at hente hjælpen gennem opslag 
i klubhuset. Alternativet er forøget billetpris. 
 
Turudvalget: Turene for 2011 er ved at være på plads. Vi vil dog arbejde på 
at finde nye mål. 
 
Dagdriverbanden: Igen en god vintersæson med masser af aktiviteter. Kul-
turture i København, hygge i klubhuset 1. tirsdag i måneden, tur til Saltholm 
m.v. Alle ”dagdrivere” er velkomne til at møde op med madpakke i klubhuset 
første tirsdag i måneden i vinterhalvåret. Her vil man blive orienteret om yder-
ligere aktivitet. 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.  
 
Ad. 3, forelæggelse af regnskab for det forgangne år, samt budget for 
det kommende år: 
 
Vores kasserer Allan Sekunda gennemgik årets regnskab punkt for punkt 
med tilhørende forklaringer og kommentarer. KTF har i 2010 yderligere kon-
solideret sig dog med faldende indkomster. Dette skyldes bl.a. et lavere ren-
teniveau, og fald i automatsalget. Priser sættes en anelse op pr. 01.04. 2011.  
 
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 4, behandling af indkomne forslag: 
     
Ingen forslag. 
 
Ad. 5, fastsættelse af kontingent: 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
Vedtaget enstemmigt. 
 
Ad. 6, valg af formand i ulige år: 
 
Jørgen Swartz modtager genvalg. 
Vedtaget enstemmigt. 
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og fremtidige vision er, at der bl.a. kommer mere fokus på tursejlerne. 
DS har udarbejdet Vision 2011. Her er man bl.a. kommet frem til en arbejds-
model, som kan løse de opgaver DS står over for. 
 
Den nye løsningsmodel handler om: 
 

 Sejlerfokus 

 Den danske model 

Kommunikation 

 
Sejlerfokus handler om, at man vil arbejde på at gøre noget positivt for den 
enkelte sejler. Det er ikke længere nødvendigvis klubber ,der er i fokus, men 
den enkelte sejler. 
Den danske model omfatter, at vi skal hente erfaringer hos hinanden baseret 
på vidensdeling. 
Sidst med ikke mindst, så skal det kommunikeres til medlemmerne, at der 
kommer mere fokus på tursejlads. 
Første tiltag for tursejlerne er, at vi får en stander fra D.S. 
D.S. afholder generalforsamling den 25-3 2011. 
 
2011 bliver året hvor D.S. vil fremlægge planer for Østersøkredsenes fremtid 
 
Samkas er på et nyligt afholdt møde på kommunen blevet orienteret om, at 
vinterplads 1 nedlægges ifm. byggeriet af Den blå Planet. Ny vinterplads af 
samme størrelse udlægges umiddelbart vest for legepladsen. Der er kommet 
styr på ”Hellers parkeringsplads”. Trailere er fjernet og kan afhentes ved kon-
takt til kommunen. Problemer med lastbiler der parkeres ulovligt er overgivet 
til politiet.  
I Samkas arbejdes på en fælles fest for klubberne i sommeren 2011.  
Samkas vil tillige arbejde på, at få fat i de 45 % af bådene i havnen, som ikke 
er medlem af en klub. 
 
KTF´s forhold til Tårnby Kommune er godt. Vi er synlige gennem vores aktive 
deltagelse i kommunens forskellige arrangementer, -fx Sundhedsuge, Mens 
week m.v. Det fortsætter vi selvfølgelig i 2011 
 
Vi nåede vores mål for 2010 bortset fra øget sponsorarbejde. Opgaven måtte 
nedprioriteres samtidig med, at et nyt bestyrelsesmedlem trak sig efter en 
kort gæsteoptræden. 
Udvalgsformændene gav en kort briefing. 
 
Bådudvalg: Vi vil igen i år have spiler sejlads og sejlerskole. 
 
Fortsættes side 14 
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En blondine ringer til DSB servicecenter. En fremmed mand tager telefonen.  

Blondinen spøger: Hvor lang tid tager det af køre fra Odense til København.  

Manden siger: Et øjeblik.....  

Blondinen siger tak og lægger røret på. 

April jokes der har været med til at ændre verdenshistorien: 

1: Da man proklameret fra skibsværftet, at Titanic var det første syn-
kefri skib.  
2: Da man forslog Per Bjerregaard som den bedste, til formandspo-
sten i Brøndby. 
3: Da man bildte gravballemanden ind, at det ikke var en mose, men 
bare lidt fugtig jord. 
4: Da republikanerne nominerede George W Bush som deres præsi-
dent kandidat. 
5: Da man forklarede befolkningen i øst Berlin, at der kun var tale om 

en læ mur. 

Gud sidder og kigger ud i verdensrummet.  

Sankt Peter kommer hen til ham og spørger.” Skal du på ferie?  Så 

vil jeg foreslå den blå planet jorden, der er skønt.” 

Gud siger” er du rigtig klog, der har jeg været før. Der kom jeg til 

at være sammen med en tømmers kone og det går de stadig og 

snakker om” 

Kvartalets gåde. 
 

Fire spillekort er placeret i række-

følge på et bord. Klør bonde ligger 

op ad ruder es, men ikke op ad klør 

tre. Klør tre ligger ikke op ad spar 

ni. Hvilket kort ligger op ad klør ni? 

 
Løsning på sidste kvartals gåde er 

Sprælsk 
 
Der er desværre ingen vindere, 
den var måske også lidt kringlet. 
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Har I hørt at der har været brand, i det Hvi-

de hus.  

Der står kun en sort barack tilbage?  

Det var tre rockere der gik ind på en bar. De satte sig ned ved et bord og 

blev enige om de ville spille 4 mands-whist.  

Men da de kun var tre skulle de jo finde en mere, så den ene rocker gik 

over til et bord hvor der sad en dværg.  

Rockeren så på ham og sagde, SKAL DU SPILLE KORT? Dværgen ud-

brød NEJ NEJ JEG ER FØDT SÅR´N. 

Socialisme: Du har to køer: Og giver den ene til naboen.  

Kommunisme:Du har to køer: Regeringen tager dem begge og 

giver dig mælk.  

Fascisme: Du har to køer: Regeringen tager dem begge og sæl-

ger din mælk.  

Nazisme: Du har to køer: Regeringen tager dem begge og sky-

der dig.  

Bureaukrati: Du har to køer: Regeringen tager dem begge og 

skyder den ene malker den anden og hælder mælken ud.  

Kapitalisme:Du har to køer: Sælger den ene og køber en tyr 


