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Så er sommeren på retur.
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KTF - Planlagte aktiviteter i
2014

13. September Loppemarked
20. September Afriggertur
27. September Fisketur
04. Oktober Stander ned
04. Oktober Afriggerfest
21. Oktober KTF 20 års fødselsdag
20. December Julebanko

OBS! Indlæg og eller billeder
til klubbladet modtages !!

KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture

Deadline næste klubblad d. 1. Januar 2015.
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Formanden udtaler sig

Så er sommeren 2014 ved at nærme sig sin afslutning og hvilken
sommer.
Juli 2014 blev den næst varmeste siden 1874 og deler andenpladsen
med juli 1994. Ny farveskala måtte tages i brug.
Den usædvanlige varme juli måned har ikke bare givet sved på panden i det ganske land. Også klimatologen svedte lidt ekstra.
”Vi har ikke tidligere haft en så varm måned i al den tid, vi har produceret det farvede, månedlige temperaturkort for Danmark. Så for at
producere kortet her til morgen skulle vi tage en helt ny farveskala i
brug. Det sker ikke hver dag,” siger klimatolog Mikael Scharling, og
hentyder til den lilla farve på temperaturkortet nedenfor:
Har man ikke fået sejlet meget denne sommer, er det ikke vejrets
skyld.
I bestyrelsen har vi endnu engang arbejdet på at komme i dialog med
kommunen. Det er lykkedes gennem Samkas og i starten af august
havde vi et glimrende møde i vores klubhus.
Der har i år kun været to episoder ved badeanstalten, hvor politiet har
været tilkaldt. Det er jo ikke voldsomt, når man tænker på den sommer vi har haft. Årsagen skyldes, at politiet har øget patruljeringen i
havnen. Husk at melde indbrud og hærværk på havnen til havnekontoret, så vi kan få et overblik over problemet.
Den 1/5 af vinterplads 1 som vi har fået tilbage efter etableringen af
rensningsanlægget, vil bliver brugt som bådkirkegård. Der vil således
blive ryddet kraftigt op på vores vinterpladser og da legepladsen ligeledes flyttes skulle det give plads til de både, som ligger på molen.
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Havnen, er som resten af kommunen, ramt af et rotteproblem. Havnekontoret arbejder sammen med kommunen på at få løst problemet.
Meld på havnekontoret når I ser rotter.
Efterårets storm Bodil ramte os økonomisk hårdt. Alle vores små Elskabe blev oversvømmet. Reparationen af disse samt en stor reparation af Jones har tæret noget på havnens økonomi.
I fremtiden vil vi nok se, at en del af havnens penge, bruges på regeringens skærpet miljøkrav. Vi skal inden for en årrække have oprettet
en miljøstation, hvor bådene skal spules inden de kommer på bedding. Tillige skal vi overveje, at købe en ny kran. Jones er fra 1974 og
er efterhånden bekostelig at have kørende.
Havnekontoret opfordrede os til at huske på, at fjerne sedler fra broerne og gammel maling fra vinterpladserne. Det er tillige blevet ulovligt
at bruge dunke med vand til at fastholde vinterpresenningerne. Kom i
stedet sand eller cement i. Sidst men ikke mindst, så meld på havnekontoret, når I tager på ferie, så sørger de for skiltet på pladsen. Vi er
jo meget interesseret i gæstesejlere. Det giver penge i kassen.
Den 5-9 er der et stormøde omkring fremtidsperspektiverne for Kastrup lystbådehavn og tilhørende arealer. Vi deltager selvfølgelig gennem Samkas. Vi har bedt om aktindsigt og jo det bliver meget spændende. Specielt hvad der skal ske med camping bygningen og dermed
vores klubhus.
Den 4 og 5 oktober tager Torben og jeg på foreningslederweekend i
Sverige med kommunen. Vi håber vi får skabt en masse kontakter,
som vi i fremtiden kan samarbejde med.
Dansk Sejlunion har opsagt samarbejdet med Codan. I stedet har de
fået et samarbejde med ForsikringsMæglerGruppen Danmark og med
FIRST.
Karen og jeg var til et tre timers møde på Lynetten, hvor vi hørte om
samarbejdet og det lød godt. Karen arbejder videre på sagen og vi
regner med at få et fantastisk tilbud.
Kan I nu få et herligt efterår med nogle herlige
ture inden båden igen skal på bedding
God Vind
Formand
Jørgen Swartz
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Dennis Wamberg

Banditten

Bayliner

2408

Jens Mulbjerg

Mulle 3

Jolle

Gitte og Jørn Fichtner

Falken

Finmar

2619

Mette Grønkær

Rikke

LM22

2088

Opslag.
Vi i bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der er to slags medlemskaber i KTF, et for singler og et for par.
Derfor vil vi gerne minde om, at man får rettet sit medlemskab til det
rigtige.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

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
generalforsamling og standerophaling.
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af et bestyrelsesmedlem
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Kom til fødselsdag den 21-10
kl. 16.00
i klubhuset.
Vores herlige klub fylder 20 år, så
kom ned og få lidt til halsen og
til ganen samt en
hyggelig sludder.
Bestyrelsen.
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”Banko”

Vi afholder vores årlige banko i klubhuset lørdag
den 20-12 kl. 14.00.

Der vil blive serveret æbleskiver og glögg
Pladerne vil koste 25 kr. stykket og 3 for 60 kr.
Der vil være 10 spil og et ekstraspil med præmier
til en og to rækker samt til hele pladen. Vi vil tillige have sidemandsgevinster.
Kom og få en hyggelig eftermiddag med andre
KTF´ere.
P.S. Plader må ikke medbringes
Venlig hilsen bestyrelsen
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Dansk Sejlunion Bådforsikring indebærer konkrete forbedringer på flere punkter, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev.
”For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre
selskaber. Det giver dig mulighed for at sammenligne – og
vælge dét tilbud, der passer dig bedst. For et andet, så har
du en forsikringsmægler med som din rådgiver i processen.
Mægleren bruger sin ekspertise til at anbefale en løsning,
men det endelige valg er naturligvis dit eget,” siger Steen
Wintlev.
Tættere på den enkelte sejler
Tanken bag den nye forsikringsordning er at kunne tilbyde
løsninger, der kommer tættest muligt på den enkelte bådejers individuelle behov. Derfor har det været en høj prioritet at få flere selskaber med i ordningen, både for at sikre
en sund indbyrdes konkurrence og samtidig skabe tilbud
med varierende indhold, forklarer Steen Wintlev.
Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk
Sejlunion og en forsikringsmægler samt i første omgang
fire forsikringsselskaber, der alle har lystfartøjsforsikringer
som et kerneprodukt (selskabernes navne kan offentliggøres senere).
Bestilling via sejlsport.dk
Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er:
Som bådejer udfylder du en forsikringsformular på Dansk
Sejlunions hjemmeside.
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Mægleren modtager formularen – og indhenter tilbud på en
kaskoforsikring, tilpasset dine behov.
Du får tre-fire tilbud retur – sammen med en anbefaling fra
mægleren.
Når du har valgt selskab, sikrer mægleren, at du får den rigtige police til den korrekte pris.
Hele processen foregår online. I begrænset omfang vil det
også være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren.
”Det er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions
partner – og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer dine interesser som forsikringstager,” forklarer
Steen Wintlev og tilføjer:
Hjælp ved skader
Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig
med skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret og dokumenteret med det rigtige ordvalg. Også, hvis du får ballade
med selskabet, kan du trække på mæglerens rådgivning.”
Prisniveauet på forsikringerne er konkurrencedygtigt, fastslår Steen Wintlev.
”Dansk Sejlunions volumen gør, at forsikringen bliver billigere at købe set i forhold til, hvis du køber samme forsikring
på egen hånd,” siger han.
Kollektiv ansvarsforsikring
Foruden de individuelle tilbud på kaskoforsikringer, så kommer ordningen også til at omfatte en prismæssig attraktiv ansvarsforsikring til alle bådejere i medlemsklubber under
Dansk Sejlunion. Ansvarsforsikringen bliver et standardprodukt, administreret af mæglerfirmaet.
Læs mere på www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring.
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Karen Gleisner
Kasserer
Helmer Søgårds Alle 20 st. tv.
2770 Kastrup
TELEFON: 31 10 04 64

Kastrup, 1. januar 2014
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.
Leveringstid: ca. 8 dage.
Betaling bedes ske ved bestilling: Overføres til vores bank :
Reg. nr. 6610 Konto: 0001471420
eller kontant til Karen.
Bestilles ved at kontakte Karen på telefon nr. 3110 0464 eller på
mail: karen@gleisner.eu

10

11

Hej Hanne Frimodt
Tak for aktindsigten.
Imidlertid kan jeg ikke se noget omkring den fredningssag som Tårnby
kommune har tabt.
Jeg er informeret herom i et referat fra et møde den 12-03-2013,
hvor følgende deltog:
Sven og Vibeke fra Tårnby Kommune samt Janne, Jørgen S og Jan H.
fra SAMKAS.
I referatet står opført:
"3. Kommunen/havnen har tabt fredningssagen, og havnen kan således ikke åbne muligheder for nye vinterpladser."
Jeg vil derfor mene, at omtalte fredningssag er omfattet af min anmodning om aktiindigt.
Det vil være fint om du ville fremsende en kopi til mig.
Med venlig hilsen
Flemming Borch
koordinerende
SAMKAS

Her er endelig en forklaring på balladen omkring vinterpladserne.
Hej Flemming
Jeg har prøvet at bore lidt i sagen.
Kultur og fritidsforvaltningen kan finde en dagsorden fra det møde som
du omtaler, men intet referat. Af dagsordenen kan vi se der har været
drøftet bl.a. fredning og vinterbådpladser. Mit gæt er derfor at din interesse skal ses i forhold hertil. Jeg prøver derfor at give dig en kortfattet
redegørelse over hændelsesforløbet.
Tårnby Kommune har ikke tabt en fredningssag, som du beskriver det.
Men i forbindelse med ombygningen af renseanlægget og etableringen
af Den Blå Planet ansøgte Tårnby Kommune om dispensation fra fredningen, som bl.a. kunne muliggøre omlægning af vejene til Den Blå
Planet og renseanlægget samt anlæg af nye vinterbådpladser til erstatning fra de nedlagte.
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Tårnby Kommune blev herefter af fredningsnævnet gjort opmærksom
på, at en sådan ændring var for omfattende til at kunne klares med
en dispensation. Det ville kræve en ny fredningssag. Tårnby Kommune trak herefter den oprindelige dispensation tilbage og søgte kun om
dispensation fra fredningen til omlægningen af vejene. Tårnby Kommune indgik i samme ombæring en aftale med fredningsnævnet om
at rejse en ny fredningssag for Kastrup Strandpark, som bl.a. ville indeholde en udvidelse af arealet mod nord og en revision af de gældende fredningsbestemmelser. Det er det fredningsforslag der nu foreligger.
I den mellemliggende periode var der kontakt til Naturstyrelsen, da de
er myndighed på bl.a. den grønne kile (udlagt i landsplandirektiv) og
strandbeskyttelseslinjen. På baggrund af deres tilbagemelding stod
det klart, at styrelsen ikke ville godkende en lokalplan som indebar
anlæggelse af nye vinterbådpladser i den grønne kile eller indenfor
strandbeskyttelseslinjen. Tårnby Kommune har derfor måttet konstatere, at der ikke var mulighed for at udvide vinterbådpladserne. Derfor
indeholder det nye fredningsforslag heller ikke udtagelse af det oprindelige areal, der af kommunen var tiltænkt udvidelse af vinterbådpladserne. Der er kun medtaget en tilkendegivelse af, at kommunen
vil prøve at få tilladelse til etablering af vinterbådepladser uden for
fredningen ved pumpestationen, hvis der kan opnås tilladelse hertil
fra Naturstyrelsen.
Har jeg ramt rigtigt i forhold til dine spørgsmål ?
Du kan naturligvis få de akter som gengiver denne sagsudvikling
selvom ikke alle findes i fredningssagen, hvis det er det du ønsker.

Hanne Møller-Jensen
Byplankoordinator
Tårnby Kommune
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Røvhuller
To politimænd står på et hjørne med deres politihund.
Pludselig kommer en lille dreng løbende og løfter op i hundens hale,
kigger den i enden og løber væk igen. Betjentene undrer sig,
men gør ikke noget videre ved det. 15 minutter efter kommer drengen
igen løbende og løfter op i hundens hale, hvorefter han løber igen.
De to betjente beslutter sig for at hive fat i drengen næste gang han
kommer forbi. Da drengen kommer igen efter et kvarter tager den ene
betjent fat i drengen og spørger:
”Hvad fa’en har du gang i?”
”Min far sagde at jeg skulle løbe op på hjørnet og se om hunden med
de to røvhuller stadig stod her.”
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Godt - dårligt - værre
Godt: Du går ned af gaden og solen skinner.
Dårligt: Der går en bøsse bag dig.
Værre: Du ser en 10-krone på jorden og bukker dig ned. . .
Godt: Du får jern på.
Dårligt: Du har faktisk ikke lyst.
Værre: Du er olympisk udspringer, og TV er direkte.
Godt: Din søn studerer på sit værelse.
Dårligt: Han ”studerer” pornofilm.
Værre: Du er med i filmen.
Min lille pige
"Min lille pige!", skreg faderen, "siger du at du er gravid?"
- Oh, jah....
- Herregud hvem er faderen ???
- Det ved jeg ikke. Du har jo altid sagt, at jeg er for ung til
at komme sammen med en fast.

Kvartalets gåde.
Hvor mange dyr har jeg, hvis alle
undtagen 3 er hunde, alle undtagen 3
er katte, alle undtagen 3 er grise og
alle undtagen 3 er køer.
Løsning på sidste kvartals gåde er.
Løsning 1: Fyld B. Fyld derpå A fra B. Nu er
der 2L i B og 3L i A. Spild indholdet af A.
Hæld B over i A. Der er nu 2L i A og B er
tom. Fyld B op. Hæld fra B over i A indtil A
er fuld. Da der er 2L i A kan der hældes 1L
over fra B. Der er nu 4L i B
Løsning 2: Fyld A. Tøm derefter A over i B.
Fyld A igen. Hæld så meget som muligt fra
A over i B. Nu er der 1L i A og 5L i B. Tøm
B ud på jorden. Hæld den ene liter fra A
over i B. Fyld A. Tøm A over i B. Vupti præcis 4L i dunk

Desværre, ingen vinder.

Et spil poker
Telefonen ringer hjemme privat
hos lægen, som hører sin kollegas velkendte stemme:
- Vi mangler en fjerdemand til et
spil poker.
- Jeg kommer med det samme!
Da han er i færd med at tage sit
overtøj på, kommer hans kone og
spørger:
- Er der sket noget alvorligt?
- Ja, der er allerede tre andre
læger på stedet.
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Afriggerfest
Lørdag d. 04-10-2014 kl. 18:00 i 3F.
Billetter købes tirsdage mellem
kl. 16:00-18:00 i klubben ”hos Kalle”
Pris 150 kr. pr. person.
Sidste tilmelding d. 30-09-2014
Menu
Gammeldags oksesteg m. tilbehør
Kaffe og kage
Øl, vin, vand osv. til lave priser.
Baren åbner kl. 17:00
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Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Jørgen Swartz
Guldregn Allé 9
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.dk

Best. Suppleant
Tonni Søgaard
Volmer Kjærs Alle 2
2770 Kastrup
Mobil 40 88 77 77
tonnis.post@gmail.com

Næstformand
Torben Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Tlf. 20 58 04 12
stdyhr@jubii.dk

Best. suppleant
Egon Persson
Hyben alle 61
2770 Kastrup
Tlf 32 51 50 66
gon@post9.tele.dk

Kasserer
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu

Codan ansvarlig
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu

Sekretær
Steen Grønbjerg
Finderupvej 87
2770 Kastrup
Tlf. 42 21 65 15
sgroenbjerg@hotmail.com

Annoncer
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu

Best. Medlem
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66
suzettehansen0@gmail.com
Best. Suppleant
Ann Løvgreen Petersen
Saltværksvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 61 65
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com
Best. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Tlf 31 53 05 05
jesperbreinholdt@gmail.com
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Webmaster
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 31451190
finn@navis.dk
Redaktion Klubblad / Hjemmeside
Ann Løvgreen Petersen
Saltværksvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 61 65
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Formand
Tonni Søgaard
Udvalg
Finn Kristensen
Leo Nielsen

Sejlerskole
Martin Duekilde
Undervisning i sejlads med sejl

Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Jan Hauder
Kurt Johnsen
Allan Sekunda

Kanonudvalg
Boye
Jan Hauder

Turudvalg
Formand
Finn Dam
Udvalg
Finn Dam - Hventur
Kalle - Hventur
Else Marie - Pinsetur
Bent - Pinsetur
Allan Sekunda - Helsingborgtur

Erik Munnecke
Undervisning til duelighedsprøve

Ølautomater
Brian Andresen
Jim
Kalle
Rengøring
Suzette Hansen

Bådudvalg
Formand
Allan Broberg
Udvalg
Jørgen Swartz
Jesper Kristensen
Torben Dyhr

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

19

Adressefelt
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