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KTF - Planlagte aktiviteter i
2013
16. februar Gule ærter
20. februar Foredrag om tursejlads
23. februar Fastelavn
15. marts Generalforsamling
13. april Stander op
11-12. maj Sæsonstart tur
11. maj Fisketur
19. maj Pinsetur
23. juni St. Hans
29. juni Helsingborg tur
10. august Hventur
14. september Afriggertur
5. oktober Stander ned
5. oktober Afriggerfest
14. december Julebanko

OBS! Indlæg og eller billeder
til klubbladet modtages !!

KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture

Deadline næste klubblad d. 30 april 2013.
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Formanden udtaler sig

Først og fremmest et rigtig godt nytår til alle
Året 2012 var på mange måder lig med 2011. Nogenlunde det
samme dårlige sommersejlvejr, med regn og blæst og ikke mindst
3 Indbrud i vores klubhus. Skønt vi havde sikret os meget, så
lykkedes det alligevel nogle tyve at komme ind i vores klubhus.
Finanskrisen kradser, og det må man også sige det gør for tyvene.
Ved det sidste indbrud var deres udbytte ingenting. Desværre
ødelægger de jo for en formue. Alene vores dør til Brians rum er
nu blevet repareret 7 gange på to år. Vi er nu så langt, at
tømreren ikke kommer og tager mål længere.
Det værste ved disse indbrud er at de fylder ufattelig meget i
bestyrelses arbejdet. De koster utrolig meget energi, som vi meget
hellere ville have brugt på noget andet.
Lad os nu ligge 2012 bag os og se frem. 2013 forventer vi jo os en
del af. Speciel åbningen af den blå planet bliver spændende. Det
vil jo nok skabe en del liv i vores havn. Åbningen er allerede sat til
påske, det er jo lige om hjørnet. Med en pris på 200 kr. for et
årskort til borgerne i Tårnby kommune, kan det kun blive et
tilløbsstykke. Jeg har talt med chefen for akvariet og spurgt om vi
i KTF kunne få en rundvisning inden åbningen, og hun var ikke
helt afvisende. Vi er jo naboer.
Vi glæder os til et møde med kommunen i løbet af januar, for at
høre hvorledes fremtiden vil udspille sig i vores havn. Vi har jo
fået gang i Samkas igen og en stor tak til Hauder for at melde sig
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under fanerne, som tovholder og sekretær.
Det samarbejde som dansk sejl union havde udset os til, er efter
min mening blevet lidt af en fuser. Vi har fået en turguide til en
Bornholms tur og en liste over kontakter til arrangementer i vores
klubhus. Jeg havde håbet på noget mere. P.t kæmper de med
øgede skat på vores både.
Vi har efterhånden vores aktivitetsliste for 2013 klar og den er i
bladet. Den ligner til forveksling listen for 2012, og det er jo et
tæppe bombardement af arrangementer. Kom nu og vær med.
Har i en god ide, så kom med den til bestyrelsen. Vi er altid klar på
nye ideer.
Vi håber vi i 2013 får sat en stopper for vores indbrud. Vi i
bestyrelsen vil i gøre alt for at vores klubhus bliver sikret på alle
måder. Nu må indbruddene stoppes.
Vores nye hjemmeside er kommet op at køre. Vi mangler endnu
lidt omkring billeder. Og selv om Bøje og undertegnet fik et
kursus, så blev vi ikke helt dus med systemet. Jeg ved at Bøje
arbejder hårdt på opgaven. Jeg tror det lykkedes i 2013.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig godt 2013.

Jørgen Swartz
Formand
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Ingrid Tønnesen
Ole Vedel Andersen
Kenneth Mogensen

Toldkrydser

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

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2012
Kontingenter:

Enkeltmedlem……………..
Par ………………………....
KTF optagelsesgebyr

…..

Codan ansvarsforsikring….

385 kr.
525 kr.
100 kr.
215 kr.

Ændringer i adresse, telefon nr. samt e-mail bedes sendt til vores kasserer
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MADKLUBBEN ARRANGERER GULE ÆRTER.
LØRDAG DEN 16-2 KL 18.00. VIL DER BLIVER
SERVERET GULE ÆRTER I KLUBHUSET TIL DEN
BESKEDNE PRIS AF 60 KR.
TILMELDING I KLUBHUSET ELLER TIL FORMANDEN.

Skolesejlads og Spiler sejlads.
Så er vi igen i klar med en ny sæson skolesejlads og spiler sejlads
i maj og juni
Vi glæder os til at se jer.
Husk tilmelding på vores hjemmeside eller til Jesper tlf. 31530505
Hilsen Bådudvalget
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Kastrup Tursejler Forening
Hermed indkaldelse ordinær generalforsamling den 15. marts 2013 kl. 18.30 i
Campingbygningen Amager Strandvej 285
Dagsorden ifølge vedtægterne
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Forlæggelse af regnskab for det forgangne år, samt
budget for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand i ulige år.
Valg af næstformand i lige år.
Valg af kasserer i ulige år.
Valg af sekretær i lige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. To i lige år og en i ulige
år.
Valg af to suppleanter for 1 år.
Valg af to revisorer for et år.
Valg af en revisor suppleant for et år.
Valg til diverse udvalg.
Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret skipperlabskovs med tilbehør.
’
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Berømte sidste ord

1. Den er så tam at man kan
putte hovedet ind i munden på
den...
2. Det her er en spiselig svamp...
3. Klip den røde ledning over
først...
4. Chefen er da ligeglad...
5. Det koster kun det halve ved
det her flyselskab...
6. Jeg tror den er død..
7. Jeg går over broen først...
8. Mis..mis..mis....
9. Hahaha...Lundin..hvad er det
for et bøssenavn...
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Lille Per kom hjem fra
børnehaven, og hans mor spurgte:
“Hvad har du og dine kammerater
lavet i dag?”
Hvortil Lille Per svarer: “Vi har
smidt sten i vandet.”
Moderen spurgte, om det var

Kvartalets gåde.
ACFJO?
Hvad er det næste bogstav i
rækkefølgen.
Løsning på sidste kvartals gåde er 8
Vinder er endnu engang dørkort nr
0072
Der er en flaske vin i klubhuset.

En politibetjent kom ridende da han så
en dreng på en cykel, han red hen til
drengen og spurgte
"Har du fået den cykel af julemanden?"
Dreng:
"ja"
Politibetjent:
"så må du godt sige til ham at næste
gang skal han lige huske reflekser og
lygter!" hvorpå han giver ham en bøde
på 500,-.
Dreng:
"Har du fået den dér hest af
julemanden?"
Politibetjent:
"ja"
Dreng:
"Så må du godt sige til ham at
røvhullet skal sidde bag på hesten i
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Tursejlads
Kom til en hyggelig aften om tursejlads den 20-2 kl.
19.30 i klubhuset,
Vi får besøg af Steen Wiberg-Jørgensen, som vil vise
billeder og fortælle om sine ture med TAT.

Fredags cafe den 15-2 kl. 15.00
Så genopliver vi fredagscafeerne igen.
Kom og få en hyggelig eftermiddag i klubhuset.
Der vil blive serveret kaffe og kage og mon ikke der er lidt
whisky til kaffen.
Vi håber på at nogle af vores medlemmer vil fortsætte med
cafeerne.
Har du lyst til at arrangere en fredags cafe, så kontakt Vibeke.
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Foreslag til ændring af kontigent i KTF.
550 kr. for par fra nu 525 kr. = 25 kr.
400 kr. for single fra nu 385 kr. = 15 kr.
fra. 1. januar 2014
Bestyrelsen
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Fastelavn
Mød op med børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn og få
nogle herlige timer i klubhuset.
Vi starter lørdag den 23-2 kl.13.00
Der vil være en børnetønde, kvindetønde og voksentønde
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Dansk sejlunion.Kære klubformand
Onsdag den 28. november havde Dansk Sejlunion foretræde for Folketingets
skatteudvalg, hvor vi redegjorde for vores synspunkter i forbindelse med
lovforslaget om at hæve afgiften på fritidsfartøjers kaskoforsikringer. Foretrædet
havde en varighed af 15 minutter, og vi havde en god dialog med de
tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Vi fik fremlagt vores væsentligste budskaber
på en klar og velunderbygget måde, og politikerne spurgte med interesse til de
nærmere detaljer.
Desværre var skatteudvalget langt fra så bredt repræsenteret, som vi kunne have
ønsket os. De fire partier, der står bag forslaget (S, R, SF og Enl) var ud af deres til
sammen 15 udvalgsmedlemmer repræsenteret med blot et enkelt medlem, den
radikale skatteordfører, Nadeem Farooq. Det var naturligvis en skuffelse for os, at
de partier, som vi har brug for at få i tale, mest af alt glimrede ved deres fravær. Det
kan vi beklage nok så meget – men ændre på det kan vi ikke. Til gengæld kan vi
fortsætte vores kamp med uformindsket styrke, og det har vi tænkt os at gøre.
Til foretrædet havde vi medbragt et internt notat som disposition for vores
fremlæggelse. Udvalgets medlemmer bad efterfølgende om at få notatet tilsendt.
Og i dag, fredag, har jeg for kort tid siden sendt notatet til skatteudvalget i en lidt
udbygget version – og samtidig vedhæftet et bilag med supplerende oplysninger
om både Lyngby Radio og om den allerede eksisterende afgift.
Jeg har vedhæftet notatet her, og jeg vi bede jer benytte det mest muligt over for
de interessenter, politikere, journalister og andre, som I er i forbindelse med.
Jeg har med stor glæde bemærket, hvordan der dagligt er klubformænd og andre
sejlentusiaster, som er synlige i lokal-, regional- og landspresse med udtalelser,
læserindlæg mv., der på forskellig vis understreger det åbenlyst urimelige i
afgiftsforslaget. Jeg vil siger jer alle en kæmpe tak for jeres indsats – og opfordre jer
til at klø på for fuld styrke. Det gør virkelig en forskel, når vi kan udstille forslagets
konsekvenser i flest mulige sammenhænge og for flest mulige modtagere.
Den 6. december har Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) kaldt skatteminister Holger
K. Nielsen i åbent samråd. Samrådet kan følges online på Folketingets hjemmeside.
Derudover fortsætter vi arbejdet med at skabe fleste mulige kontakter til
beslutningstagerne og samtidig fremskaffe flest mulige oplysninger, der kan
underbygge vores sag.
Med sejlerhilsen
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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

Redaktion Klubblad
Jørgen Swartz
Guldregn alle 9
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.dk

Sekretær
Vibeke Kristensen
Televænget 10
2770 Kastrup
Tlf. 26 29 67 32
vk-vuc@hotmail.com

Codan ansvarlig
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

Annoncer
Bjarne Kristensen
Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51
bjarne1_99@hotmail.com

Best. Medlem
Alan Broberg
Cypres Alle31
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 96 07
cypres@email.dk

Webmaster
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 31451190
finn@navis.dk

Best. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Tlf 31 53 05 05
jesperbreinholdt@gmail.com
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Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Formand
Tonni Søgaard
Udvalg
Finn Kristensen
Leo Nielsen
Festudvalg
Formand
Suzette Hansen
Udvalg
Dorte, Teddy, Steen,
Arne, Hanne.
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
Jesper Kristensen
Torben Dyhr
Sejlerskole
Martin Duekilde
Undervisning i sejlads med sejl
Erik Munnecke
Undervisning til duelighedsprøve
Kanonudvalg
Boye
Jan Hauder
Ølautomater
Brian Andresen
Jim
Kalle
Rengøring
Suzette Hansen

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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