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Sikkerhed til søs
Fredagscafe
Generalforsamling
Redningsevent
Påskebanko
Startoptur
Standerop
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Fisketur
Kapsejlads 25 års
Midsommerfest
Helsingborg
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Deadline næste klubblad d. 30. August 2016.
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Formandens Klumme

En ny sæson står for døren og den første tur har allerede været afviklet. Start-op-turen gik til Landskrona,
hvor vi fejrede Valborgsaften med svenskerne.
Som allerede tidligere annonceret afvikles der Saltholm Rundt d. 4. juni 2016. Der er allerede 15 tilmeldte
både, så det bliver et større felt end normalt. Efter sejladsen er der middag/fest på Flakfortet.
Desuden byder sæsonen også på den traditionelle fisketur, midsommerfest, Helsingborgtur, Hventur, krebsegilde osv. Så der er noget for en hver smag.
Bestyrelsen har søgt om en forlængelse af lejemålet
for klubhuset for en 3 årig periode. Dette venter vi endnu svar på, men vi forventer bekræftelse på en forlængelse snarest.
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Det har været diskuteret om, hvorledes rygepolitikken
skulle være i klubhuset.
Lad mig derfor slå fast. Der er rygeforbud. Rygeforbuddet gælder såvel røgtobak som E-cigaretter.
Med disse ord vil jeg bare ønske jer god vind, og glæder
mig til, at se jer på havnen og i vores klubhus.

Rigtig god vind!
Steen Grønbjerg
Formand
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Saltholm Rundt 25 år.

I 2016 er det 25 år siden vi startede kapsejladsen, som vi
siden har sejlet 2 gange om året.
Det vil vi gerne fejre, med alle som deltager i kapsejladsen,
samt tidligere deltagere og alle fra KTF som kunne have lyst
til, at fejre dette med os.

Lørdag den 4. juni 2016.
Det er vedtaget (enstemmigt) af deltagerne på sidste sejlads,
den 5. september 2015, at vi spiser en buffet i restauranten
på Flakfortet.
For at kunne få plads i restauranten, skal tilmelding og
betaling senest være foretaget den 1. maj 2016.
Vi forventer en pris på ca. 300 kr. pr. person.
Jeg vil være nede i KTF`s klubhus mandage mellem
kl. 18 - 19 i hele april måned for tilmelding.
Mail: nik.nordstjernen@live.dk, Mobil: 4133 5600.

De bedste sejlerhilser Niklas Joensen.
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Lars Petersen

UPS II

Elvstrøm

?

Lars Bach Lassen
Pia Barfod
Jokob Thomhav

Rini

Drabant 22

1952

Sawaii

Junker 22

2021

Steven Mûller

Xana

Junker 22

?

Klaus Peberholm

Xaria

Junker

?

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2016
Kontingenter:

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

550 kr.

KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr.
Codan ansvarsforsikring…. 220 kr.

Ændringer i adresse, telefon nr. samt e-mail bedes sendt til
vores kasserer på mail adresse:
alexklett@gmail.com eller mobil nr. 40 25 39 91.
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Hvad du ønsker, skal du få!
Fordele:
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 220 kr.
(Der kræves ansvarsforsikring, for at ligge i
Kastrup Lystbådehavn)
Billig års kontingent for enlige 450 kr. og par 550 kr.
4 x årligt gratis ”Sejler” fra Dansk sejlunion.
Gratis fortøjning ved D.S. ankerbøjer i Danmark.
3 x årligt KTF Klubblad.
Mange arrangementer i løbet af året.
Sejlerskole:
Undervisning i sejlads med sejl/spiler.
Undervisning til Duelighedsprøve.
KTF har egen skolebåd ” Katufo”
KTF har også eget værksted for medlemmerne.
Mange arrangementer i løbet af året for både motorbåde/
sejlbåde samt sejlere i alle aldre.

Vi glæder os til din indmeldelse!
Velkommen i KTF.
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Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66

suzettehansen0@gmail.com
www.kastruptursejler.dk

Kastrup, April 2015
PRISLISTE
T-shirt
herre og dame
T-shirt
herre og dame
T-shirt
herre fra 3XL
T-shirt
herre fra 3XL
Kan fås i alle farver.

110 kr. med KTF logo på forsiden.
150 kr. med bådnavn på bagsiden.
125 kr. med KTF logo på forsiden.
165 kr. med bådnavn på bagsiden.

Poloshirt
herre og dame
Poloshirt
herre og dame
Poloshirt
fra 3XL
Poloshirt
fra 3XL
Kan fås i alle farver.

210 kr. med KTF logo på forsiden.
250 kr. med bådnavn på bagsiden.
225 kr. med KTF logo på forsiden.
265 kr. med bådnavn på bagsiden,

Hvis man ønsker 2 linjer tryk på bagsiden koster det 40 kr. pr. linje.
Kasketter kan ligeledes købes for kr. 50,00.
Leveringstid: ca. 8 dage.
Betaling bedes ske ved bestilling: Til Suzette Hansen
Bestilles ved at kontakte Suzette på telefon nr. 6092 0666 eller på
mail: suzettehansen0@gmail.com
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Kastrup Tursejler Forening
har nu

Nr: 26 85 83 13
NB! MobilePay kan kun benyttes
til den gule nøgle.
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KLUBSTANDEREN
Klubstanderen er inkluderet i det årlige klubkontingentet, så det
forventes selvfølgelig, at der sejles med en
”frisk” stander.
Vi udleverer standere ved alle arrangementer,
startende ved generalforsamling og standerophaling.
KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture
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Adgangskort til klubhus
Nyt adgangskort
Skriv en mail til:
Else Marie Pallesgaard, sirenabent@gmail.com
eller Tommy Hansen, tommy@40787242.dk
og indbetal 50 kr. på klubbens konto:
Danske Bank. reg. nr. 1551. konto nr. 9856323.
Kortet vil blive lavet og lagt i klubhuset,
når depositum er modtaget.
Opdatering af adgangskort:
Hvis dit adgangskort ikke virker, så aflever det i
klubben med en seddel med navn og telefonnummer,
så vil det blive opdateret/udskiftet snarest muligt.
Spørgsmål vedrørende adgangskort
Skriv en mail til:
Else Marie Pallesgaard eller Tommy Hansen.
12

Vedr. rygning i klubhuset.

Ligesom næsten alle andre steder, så til
høflig orientering, så er der rygning forbudt
i klubhuset og dette gælder naturligvis
også E-cigaret.
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Skolesejlads
Mangler du den praktiske del af duelighedsbeviset, har du
nu mulighed for, at tage det her i KTF.
Undervisningen foregår hver torsdag kl. 17:30
(andet kan aftales med instruktøren)
Undervisningen forgår i vores Klubbåd og primært for
motor.
Første gang er torsdag den 26. maj og undervisningen kører frem til 17. juni, derefter fra den 11. August og frem til
20. oktober.
Forudsætninger for deltagelse er, at man har bestået den
teoretiske prøve og er medlem i Ktf
Maks. antal deltagere er 4 personer.

Tilmelding skal ske til kastruptur@gmail.com
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KTF
Helsingborg tur 2016

Så går turen atter til vores venskabsklub HYC.
Det sker lørdag den 2. juli 2016. Vi mødes kl. 14.00
ved HYC’s grillplads, hvor KTF byder på en lille forfriskning.
Kl. 18.00 lægger vi op til max hygge på HYC’s
overdækkede grillplads.
HYC vil være vært for et fantastisk arrangement,
og byder på en aften med svensk tema;
matjessild, nye kartofler, creme fraiche samt
jordbær med fløde.
Hvis nogle ønsker at spise andet end ovenstående, er vi velkomne
til at benytte grillen til egen mad (husk kul)
Fra KTF’s side medbringer vi drikkevarer i form af øl, snaps, vand
og vin. alle både må meget gerne medbringe en ekstra ramme øl,
en flaske snaps eller en dunk vin + lidt bitter til fælles brug.
Det kan være en fordel at bestille bådplads på forhånd, dette gøres
via internettet på adressen: www.dockspot.com
Kom og vær med til en super hyggelig weekend med vores
gode venner.
Tilmelding til Helsingborg turen skal ske senest 19. juni 2016 til:
Tina. mobil 2670 3412
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Referat af generalforsamling i Kastrup Tursejlerforening
Fredag den 18. marts 2016 kl. 18.30
Der var 48 stemmeberettigede, ud af 50 fremmødte.
Valg af dirigent
Benny Jørgensen blev valgt uden modkandidat. Han redegjorde for
hvorfor datoen for generalforsamlingen var rykket en uge, samt
hvorfor regnskabet ikke var sendt ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen, og at revisorerne ikke havde underskrevet
regnskabet. Han opfordrede til, at generalforsamlingen blev afholdt
i stedet for, at der skulle indkaldes til ny generalforsamling.
Der var ingen der ønskede, at der skulle indkaldes til ny generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt.
Bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Medlemmer
Medlemskaber: 213
Enkeltmedlemskaber:122
Parmedlemskaber: 91
Codan: 104
Arrangementer

4 x fredagscafé

Afrigger fest

Julebanko

Nytårskur

Julefrokost

Temaaften: Redningsudstyr v/Lynetten Bådservice

Temaaften: Hjertestopbehandling
16

Regnskab
Regnskab udfordringer:

Fire banker

Winkas ....girokort/PBS

Tidligere bogføring
Sen indkaldelse
SAMKAS

Flemming Borch afgået som formand for SAMKAS

SAMKAS er pt ikke eksisterende

Møde med KMY - Per Würtz
Klubhus
Uddrag af fredningsnævnets afgørelse:
§ 6.2
Den eksisterende bygning (Amager Strandvej 341) med tilhørende
containere til materialeopbevaring, der i dag anvendes af forskellige
foreninger, kan uden dispensation fra fredningen nedrives eller fjernes. I givet fald skal det inden for fredningen på baggrund af en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 50, være muligt, at ny opføre et tilsvarende byggeri, med en anden mere hensigtsmæssig placering eller udformning.
Fredningsnævnet finder, at nærmere vilkår vedrørende den bygning,
der eventuelt skal erstatte den eksisterende bygning (Amager
Strandvej 341), bør fastsættes i forbindelse med den i fredningsbestemmelserne forudsatte dispensationsbehandling.



Tidsplan ukendt - senest 2025
KtF søger om 3 år mere
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Klubbåd

Dyr vedligeholdelse i 2015

Hynder og forstag

Vedligeholdelse i 2016

Sprayhood

Lakering af luger og rorpind

Småreparationer

Minimalt brug
Dansk Sejlunion
 Tilbud på kurser


Reklame fra firmaer



Rettet mod kapsejlads



Dyrt medlemskab



Manglende opbakning ifm. denne generalforsamling
Hvad skal vi fremadrettet?

Undervisning

Duelighedsundervisning

Teori til efteråret, evt. hos KS

Praktisk sejlads

Flere interesserede

Husk tilmelding
Betaling i Klubhus

MobilePay bliver indført som betalingsmiddel

Priser uændrede i automater
Beretning
Hermed er beretningen til debat og godkendelse
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Eventuelt

Hvad er et klubarrangement?(Mariann)

Klubarrangement

Der er underskudsdækning

Nye arrangementer bør være sejladsrelateret

Kan vi have flere arrangementer?

Der mangler frivillige

Temaaftener (få fremmødte medlemmer!)

Klubbåd

Bruger vi den nok?

Vigtigt signal til kommunen
Jørgen Gullander syntes godt at budget 2016, kunne være fremlagt
så det kunne sammenlignes med 2015. Jørgen forespurgte, som det
ser ud nu har vi en option på en grund, kan kommunen placere os
på den anden side af strandvejen. Steen Grønbjerg oplyste at det
bliver i fredningsområdet, fra bakken ved klubhuset til den Blå Planet. Der søges om 3 år mere i klublokalerne, bestyrelsen håber genhusningen bliver på samme vilkår.
Nicklas Joensen forespurgte, hvad med forsikringen i CODAN,
hvis vi ikke er medlem af Dansk Sejlunion. Steen Grønbjerg oplyste at CODAN har opsagt aftalen med Dansk Sejlunion, forsikringen er ikke længere afhængig af medlemskab i Dansk Sejlunion.
Jørgen Swartz oplyste at han var skuffede over der ingen hjælp var
at hente fra Dansk Sejlunion. Samtidig mente han, at det er et kæmpe problem, at vi skal betale for at lægge til i Sundby. Østersøkredsen er en del af Dansk sejlunion, det er der hvor vi har mulighed for
indflydelse/påvirke hvad der sker. Dansk sejlunion har sat en turkonsulent af, vi betaler ca. 3 kr. pr. medlem, vi betaler ikke til elite
sport.
Beretningen blev godkendt.
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Forelæggelse af regnskab for det forgangne år, samt budget for det
kommende år.
Klubben har flere bankkontier i forskellige banker, som er ved at udgå.
De vil løbende blive overført til Danske Bank.
Jørgen Swartz oplyste, at han har været med til at lave de bankkonti,
pga. de gode renter. Karen var god til det, men nu løber de ud og kan
overføres til andre konti.
Jørgen spurgte indtil om revisorerne har tjekket bankbeholdningen, og
hvad er bankopgørelsen nu. Alex Klett oplyser, at den er på 1 mil. Kr.
og revisorerne har godkendt bankbeholdningen.
Mette Duekilde forespurgte om det er et problem, at revisorerne ikke
har godkendt regnskabet, i forhold til kommunen. Alex oplyste, nej det
er det ikke, vi skal ikke stå til regnskab for kommunen.
Ulrik Severin spurgte, hvorfor der var store forskel på forsikringerne,
fra 2014 til 2015. Allan Sekunda oplyste, at der er en specielkonto til
betaling af Codan, men indtægten er bogført på den almene forsikringskonto.
Behandling af indkomne forslag
Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at § 1 i vedtægterne ændres fra: Foreningens navn
er Kastrup Tursejler Forening. Foreningens adresse er formandens
adresse. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.
Til
Foreningens navn er Kastrup Tursejler Forening. Foreningens adresse
er klubhusets adresse, alternativt formandens adresse. Foreningens
hjemsted er Tårnby Kommune.
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Steen Grønbjerg oplyste at i Dansk sejlunion og andre steder, er Kastruptur sejlerforening registret mange forskellige steder.
Steen og Alex får i forvejen meget post derhjemme, både privat og firma post. De ønsker ikke at blande Kastrup Tursejler med egen post.
Bestyrelsen har derfor stillet forslag om, at post skal sendes til klubben
og ikke til en privat adr. Det vil også blive nemmere for fremtidige bestyrelser.
Indkommende forslag blev, enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent
Kontingent fortsætter uændret.
Valg af næstformand
Torben Dyhr genopstillede, blev valgt uden modkandidat.
Valg af sekretær
Anne Brit Andresen genopstillede, blev valgt uden modkandidat.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tommy Hansen genopstillede, blev valgt uden modkandidat
Suzette Hansen genopstillede ikke, bestyrelsen anbefalede Ann Petersen som er suppleant, Ann blev valgt uden modkandidat.
Valg af to suppleanter
Else-Marie Pallesgaard genopstillede, blev valgt uden modkandidat.
Til den ledige suppleant post anbefalede bestyrelsen Jørgen Gullander,
blev valgt uden modkandidat.
Valg af to revisorer
Marianne Klausen genopstillede, blev valgt uden modkandidat.
Allan Sekunda genopstillede, blev valgt uden modkandidat.
Valg af en revisorsuppleant
Leo Nielsen genopstillede, blev valgt uden modkandidat.
Eventuelt
Reider Jensen ønskede, at det var blevet oplyst hvem der ikke genopstillede. Dette var Benny Jørgensen enig i.
Steen Grønbjerg oplyste, at det er taget til efterretning, og det vil fremgå til næste generalforsamling.
Mette Duekilde gjorde reklame for startopturen d. 30. april, i år er det
10. gang den bliver afholdt. Turen går til Landskrona.
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Marianne forespurgte til reglen om, at Katufo kun må sejle i Øresund,
kunne blive udvidet.
Jørgen Gullander spurgte hvem der så skulle hente den, hvis den går i
stykker. Bestyrelsen er ved at se regelsættet igennem, og vil tage det
op.
Jesper oplyste, at bestyrelsen er i gang med at undersøge priserne vedr.
leje af klubbåd. Den kan lånes gratis i optil 5 timer og derefter 100 kr.
pr dag, og den skal vaskes og rengøres inden og efter sejlads. Det er
gratis for medlemmer, at låne klubbåden til klubarrangementer.
Steen Grønbjerg oplyste, der er modtaget mail fra Mariann Munnecke,
om påskefrokosten ikke kunne være et klubarrangement. Bestyrelsen
har drøftet, hvad der kan defineres som et klubarrangement. Som udgangspunkt er et klubarrangement et hvor der gives underskuds dækning, og det pointeres at det i forvejen er svært at finde frivillige.
Det har været forsøgt med 2 temaaftner i klubhuset, og der mødte ikke
mange medlemmer op. Bestyrelsen synes, at sejlarrangementer skal
prioriteres. Kommer der et forslag om en sejltur f.eks. en onsdag aften,
er bestyrelsen modtagelig.
Marianne Klausen mente, der nok ville komme flere, hvis det var blevet annonceret noget før.
Torben Dyhr sagde, at det har været forsøgt med langtidsplanlægning,
folk glemte det men det kan godt forsøges igen.
Leo Nielsen forespurgte, om det ikke er muligt at få besked via SMS.
Det har været diskuteret i bestyrelsen, om det skal være via mail.
Tina Gravesen sagde, at når man får en invitation til en fest, skriver
man det i sin kalender, som man er forpligtet til, at huske selv. Vi gør
meget for at underrette om arrangementer, på hjemmesiden, klubbladet, Facebook osv.
Pernille Kruse forespurgte om man kan lægge et depositum for, at tilmelde sig temaaften og det vil man få tilbage når man møder op.
Steen Grønbjerg sagde, at det vil være overkill at tage depositum, og
det vil være alt for besværligt, at administrere.
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Ulrik Severin forespurgte bestyrelsen, om de var klar over at der er andre klubber der holder generalforsamling i dag.
Steen Grønbjerg sagde at det var bestyrelsen godt klar over. Datoen
blev rykket i håbet om at regnskabet kunne være klar.
Marianne Klausen forespurgte, om der ikke bare kan sættes 2 faste dage af, så kommer der nok flere.
Tina Gravesen forespurgte hvorfor midsommerfesten er et klubarrangement, når påskefrokosten ikke er. Steen Grønbjerg sagde, at påskefrokosten har et max deltagertal på 35 personer, dette udelukker mange
medlemmer. Klubben dækker ind hvis der er et underskud til midsommerfesten, dermed betragtes det som et klubarrangement.
Lone Joensen sagde tak for gode temaaftner, men planlæg det længere
tid i forvejen, så vil der komme flere.
Torben Dyhr sagde det er foredragsholderne der bestemmer hvornår
det skal afholdes.
Generalforsamlingen blev hermed afsluttet og formanden takkede herefter dirigenten, for god ro og orden.
Dato:

Dirigent : Benny Jørgensen

Dato:

Formand : Steen Grønbjerg

Dato:

Referent : Anne Brit Andresen

Referatet i underskrevet stand er at finde på hjemmesiden samt nede i klubhuset.
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Lørdag den. 06. august 2016
Vi mødes på Hven, Kyrkbacken.
Deltagere samles bag ved museet i den sydlige del af havnen kl.
14.00 hvor klubben giver en lille en til halsen.

Lørdag eftermiddag: Vi mødes ved teltet og hygger os. Aktiviteterne finder vi ud af, afhængigt af vejret og tag gerne nogle gode
indslag med.

Lørdag aften: Vi tænder grillen op så den er klar til omkring kl.
18.00. Vi samles til fælles grillaften i teltet bagved havnekontoret.
Medbring selv mad, drikke og evt. grill samt godt humør m.m. Vi
håber på en hyggelig aften 

Søndag: Hvis hovedet er i stand til det, mødes vi i teltet kl. 10.00

og hygger med lidt fælles morgen kaffe ( som vi selv tager med ),
evt. fælles morgenmad, samt lidt Dr. Nielsen for, at diskutere dages
aktiviteter og planer, det kan evt. være en cykeltur rundt på Hven.
Der er gode bademuligheder fra lækker strand i Øresund, så husk
badetøjet 
Det anbefales, at komme tidligt, da havnen kan være overfyldt.
Se havnelodsen, vær eventuelt klar med hækanker.
Kontaktpersoner: Finn Dam mobil: 3145 1190
Palle Hansen mobil: 3115 8979
Korrespondance på turen – VHF kanal 6.
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Oprydning i klubhuset !

Hvis man vil benytte sig af klubhuset,
så gør lige dig selv og andre en tjeneste!
”Ryd pænt op efter dig selv,
der kommer nemlig ikke nogen og gør det for
dig” !!!

OBS OBS OBS OBS

Kære medlemmer, vi står i den kedelige situation, at vi
stadig mangler tovholder til vores afrigger fest den 24
september 2016, så er der ikke nogle rare mennesker der
vil give en hånd med, så vi kan få festen igang!!!!!
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KTF FISKETURE !
Lørdag den 28. maj 2016
samt
Lørdag den 17. september 2016
Der vil være morgenmad og skippermøde
kl. 8.30 i klubhuset.
Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.
Indvejning senest kl. 15.00 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 som vil blive hængt op nede i
klubben når tiden nærmer sig,
eller ring på tlf. 3250 8771 ( Ulrik Severin )
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Krebsegilde i KTF lørdag
den 20. August 2016 kl. 18.00

Vi gentager succesen og holder krebsegilde med vores
sejlervenner fra Helsingborg HYC. Der serveres krebs
med salat, brød og diverse tilbehør, samt snaps så langt
lageret rækker.
Til de morgenfriske er der en ostemad og en lille en
søndag morgen kl. 10.00.
Prisen er kr. 125,00 pr. person, som indbetales til Tina.
Tilmelding og betaling senest den 10. august.
Da vi forventer en hel del gæster fra Helsingborg kan vi
desværre ikke tilbyde, at der kan inviteres gæster til
dette arrangement. Krebsegildet er derfor kun for medlemmer af HYC og KTF.
Kom og vær med til en hyggelig aften 

Tina
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KTF
Midsommerfest
lørdag den 18. juni 2016

Klokken 18.30 serveres der helstegt pattegris med lune flødekartofler,
stor salatbar, flutes, smør og dressing.
Til de sultne byder KTF herefter på en grillet pølse fra vores egen grill,
og senere er der kaffe og kage.
Egne drikkevarer må IKKE medbringes, men som altid har vi fornuftige
priser på drikkevarer i baren, hvor vi også sælger is og popcorn til børnene.
Kl. 21.00 spilles der op til dans med livemusik, så husk endnu engang
danseskoene, og jeres altid gode humør.
Prisen for dette herlige arrangement er kr. 150,- pr. voksen, og kr. 75,for børn under 12 år.
Billetsalg hos Kalle/Tommy/Tina fra dags dato. Seneste tilmelding/
betaling er onsdag den 8. juni!
Skal vi feste sammen?
Tina
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Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Steen Grønbjerg
Finderupvej 87
2770 Kastrup
Mobil 42 21 65 15
sgroenbjerg@hotmail.com
Næstformand
Torben Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Mobil 20 58 04 12
stdyhr@jubii.dk
Kasserer
Alex Klett
Saltværksvej 105
2770 Kastrup
Mobil 40 25 39 91

alexklett@gmail.com
Sekretær
Anne Britt Andresen
Kastrup Vænge 24
2770 Kastrup
Mobil 27 50 92 17

abandresen35@gmail.com
Best. Medlem
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com
Best. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Mobil 31 53 05 05
jesperbreinholdt@gmail.com
Best. Medlem
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk
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Best. Suppleant
Else Marie Pallesgaard
Hyben Alle 98, st. tv.
2770 Kastrup
Mobil 25 30 32 83
sirenabent@gmail.com
Best. suppleant
Jørgen Gullander
Lillevangspark 62
3520 Farum
Mobil 25 30 32 83
sirenabent@gmail.com
Codan ansvarlig
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk
Annoncer
Bjarne Kristensen
Televænget 10
2770 Kastrup
Mobil 26 22 06 51
Bjarne1_99@hotmail.com
Redaktion
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Udvalg
Finn Kristensen
Brian Andreasen
Tommy Hansen
Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Palle Hansen
Alan Sekunda
Turudvalg
Formand
Finn Dam
Udvalg
Finn Dam og Kalle - Hventur
Else Marie og Bent - Pinsetur
Allan Sekunda - Tina Graversen /
Helsingborgtur

Kanonudvalg
Boye
Tommy Hansen
Ølautomater
Brian Andresen
Jim
Kalle
Rengøring
Suzette Hansen
Værksted
Torben Dyhr
Steen Grønbjerg

Bådudvalg
Formand
Jesper Kristensen
Udvalg
Allan Broberg
Torben Dyhr
Sejlerskole
Jesper Kristensen
Erik Munnecke

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
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Adressefelt
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