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Fredags cafe
Fredags cafe
Klubaften Knob/Stik
Generalforsamling 18.30
Fredags cafe
Påskebanko
Standerop
Opstartstur Foreløbig dato
Fisketur
Pinsetur
Kapsejlads Saltholm Rundt
Midsommerfest
Helsingborgtur
Hventur
Krebsegilde
Kapsejlads Saltholm Rundt
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Stander ned
Afriggerfest
Fredags cafe
Fredags cafe
Julebanko
Nytårskur 2017

Deadline næste klubblad d. 30.04.2017.
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Formandens Klumme

En ny sejlsæson nærmer sig, men klubben skal, inden vi når
så langt, have afholdt generalforsamling. Formanden er på
valg og jeg modtager ikke genvalg, da jeg pga. mit arbejde
opholder mig 3-5 dage om ugen i Jylland på mit firmas
skandinaviske lager, som jeg har ansvaret for. Jeg har været
glad for at være formand og mener, at med det aktivitetsniveau der er i klubben, kræves en formand der kan være tilstede i større grad end jeg har kunnet det sidste stykke tid.
Kassereren er også på valg i år, og desværre har Alex valgt
at stoppe. Dette betyder, at klubben skal have nye personer
på disse poster. Der er pt ingen forslag til hverken formandeller kassererposten. Bestyrelsen modtager gerne forslag til
disse.
Det er lykkedes at få SAMKAS til at fungere igen efter et
par års pause. Vi har holdt flere møder i 2016 med Helge fra
havnekontoret, og til information kan jeg oplyse at molehovedet, vil blive malet, der er pt. ikke nogen penge til at etablere betalingsstrøm til alle havnepladser, men det er et stort
ønske fra både havnens og klubbernes side at dette bliver
etableret.
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SAMKAS har på vegne af brugerne i havnen skrevet til borgmester Henrik Zimino vedr. Hellers papircontainer, der er placeret på en af havnens vinterpladser. Dette har betydet at brugere af denne plads ikke har kunnet få sin båd på vinterplads,
og den er derfor i skrivende stund placeret ved siden af slæbestedet.
Vedrørende vores klubhus har bestyrelsen søgt for året 2018.
Kommunen har endnu ikke svaret, men vi ved jo at vi ikke kan
regne med at blive forlænget igen og igen. Vi har holdt møde
med kommunen og kommunen står ikke med et klubhus til vores genhusning. Hvis kommunen finder en mulighed for at
hjælpe os, vil det med stor sandsynlighed blive i lokaler, som
vi skal dele med andre. Jeg ser ikke dette som et realistisk alternativ for os. Jeg vil berøre dette yderligere på generalforsamlingen.
Vi holder her foråret en aften med "Stik og Knob" for ligesom
at følge op på vores temaaftener fra sidste år. Check klubkalenderen i klubhuset eller på hjemmesiden for denne og øvrige
aktiviteter.

Rigtig god vind!
Steen Grønbjerg
Formand
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Kastrup Tursejler Forening
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling fredag
den 17. marts 2017 kl. 18.30 i Campingbygningen Amager Strandvej
341.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Forelæggelse 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.
(Steen Grønbjerg modtager ikke genvalg)
Valg af næstformand i lige år.
Valg af kasserer i ulige år.
(Alex Klett modtager ikke genvalg)
Valg af sekretær i lige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
To i lige år og en i ulige år.
(Tommy Hansen modtager genvalg)
Valg af to suppleanter for 1 år.
(Else Marie modtager ikke genvalg)
(Jørgen Gullander modtager genvalg)
Valg af to revisorer for et år.
(Marianne Klausen og Allan Sekunda modtager genvalg)
Valg af en revisorsuppleant for et år.
(Leo Søndergård Nielsen modtager genvalg)
Valg til diverse udvalg.
Eventuelt.

Indkommet forslag fra Sofus:
"Er det muligt at KTF køber en højtryksspuler?
Den model med hjul som man kan trække"
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Bestyrelsen stiller følgende forslag til generalforsamlingen
2017 :
" Kastrup Tursejler Forening udmeldes af Dansk Sejlunion"
Begrundelse:
Dansk Sejlunion gør ikke nok for tursejlere og medlemskabet er
derfor meget dyrt.
Ved en vedtagelse af ovenstående forslag slettes § 3 i foreningens
vedtægter. Vedtægterne tilpasses således, at alle paragraffer er
nummereret i talmæssig rækkefølge.
Ved en forkastelse af ovenstående forslag, stiller bestyrelsen følgende tillægsforslag:
"Kontingentet for parmedlemskab forhøjes til kr. 650 gældende
fra 2018"
Begrundelse :
Da parmedlemskabet pt. kun er 100 kr. dyrere end enkeltmedlemskabet, er der underskud på parmedlemskabet, da kontingentet til Dansk Sejluninon er større end kr 100 pr. person
(medlem).
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret
skipperlabskovs med tilbehør.

6

Før

Frederikssundsvej 282, 1. th.
2700 Brønshøj
Telefon.: 38 28 09 10
E-mail.: kontakt@husumtand.dk
www.husumtand.dk
Efter

Vi kan også hjælpe dig. Ring gerne og aftal en tid.

Knob & Stik
Trænger du til, at få genopfrisket dit praktiske sømandskab inden
sæsonstart, så kig forbi klubben onsdag den. 8/3-2017 kl. 19.00 til
en uformel gennemgang af nedenstående punkter:
1.
2.
3.
4.

Fortøjning m. spring og fastgørelse på klampe.
Simple udtryk om tovværk.
Knob & stik— råbåndsknob, flagknob enkelt/dobbelt, pælestik, dobbelt halvstik m. rundtørn, baghåndsknob.
Evt./spørgsmål.

Ønsker du selv, at medbringe et stykke reb/knobtov er du velkommen ellers er der til. ca. 10 personer.
Vel mødt Kenneth
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En lille oversigt over hvad der sker i løbet af året i
KTF.
Nytårskur(v).
Første lørdag i Januar. Sammenkomst i klubhuset, hvor KTF
er vært ved en sandwich / snack og boblevand. Du kan hilse
på og ønske andre KTFèr godt nytår,
Julefrokost.
Da december er en travl måned, afholder KTF julefrokost i
januar, i 3F / Vægterparken. Den består af mange hjemmelavede retter + kaffe. Derefter er der dans til super orkester.
Bar med øl, vin, vand, snaps og drinks, til billig pris. Der er
tilmelding med egenbetaling. Gæster er velkomne.
Opstarttur.
Første sejlads for de ”hurtige” i vandet. De sidste par år til en
svensk havn, hvor man typisk hygger sammen i bådene fredag, og er kulturelle lørdag, som efterfølges af middag på
restaurant. Mette og Martin Duekilde står for denne spændende tur.
Pinsetur Tårbæk.
Denne tur starter med spisning på bakken fredag, for egen
regning. Sammenkomst lørdag kl. 14,00, hvor KTF er vært.
Grillen startes kl. 18,00 hvor vi griller medbragt mad. søndag
er der fælles pinsefrokost i klubhus (tilmeldingsliste i KTF).
Mandag hjemtur, eventuelt til Flakken (hvis det er godt vejr),
hvor vi spiser rester.
To fisketure maj og september, se klubblad / hjemmeside..
Midsommerfest.
En rigtig hyggelig lørdag aften i klubben, hvor vi rejser det
store telt. Efter fælles grill, spiller orkesteret op til dans. Man
køber drikkevarer i klubben, men medbringer selv tallerkner
glas og bestik. Venner er velkomne.
8

Helsingborgtur.
Vi besøger vores venskabsklub i Helsingborg, hvor de arrangerer
fest for os, og dem. Vi medbringer drikkevarer. Det starter med
KTF komsammen lørdag kl. 14,00. Senere middag – fest og slutter søndag med morgenbord, som HYC giver, vi medbringer bitter. Tilmelding med antal.
Hventur.
Kom fredag hvis mulig, Kyrkebacken er en dejlig havn. KTF
arrangement starter lørdag kl. 14,00 bag museet, med en lille en
og info om hvad dagene vil bringe. Vi lejer et stort telt, som er
vores ”base” og her griller vi lørdag aften, og typisk efterfølgende med guitarspil og ”nydelig” fællessang. Søndag, Hven rundt på cykel, for de friske. Hven er 4,5 km lang og
2,4 km bred. En hyggelig tur, med pitstop, på max 4 km.
Krebsegilde.
En fest som KTF afholder i telt foran klubhuset, sammen
med vores venner fra HYC Helsingborg. De medbringer krebs,
KTF sørger for resten. Drikkevarer købes i klubhuset. Festen
slutter søndag morgen med fælles morgenmad, i klubhuset, som
KTF giver. Dette er et arrangement med tilmelding og egenbetaling. Kun for medlemmer, af hensyn til plads.
Afriggertur.
En sidste fælles sejltur, ud i det blå, med spisning på restaurant.
Afriggerfest.
Som afslutning på sejlersæsonen holder vi en fest i 3F / Vægterparken. Det er med middag, kaffe og kage. Derefter er der dans
til orkester. Der er selvfølgelig også en bar med venlige priser.
Kom og hyg med andre KTFèr. Her er der også tilmelding og
egen betaling, hvor du meget gerne må medbringe venner.
Fredags cafe`
Arrangement i klubhuset fra kl. 16,30. hvor der er mulighed for
at købe lidt mad og drikkevarer, og få en hyggesnak med andre
medlemmer.
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Kim Skovgaard

Ingen båd

Tommy Nielsen
Lone Nielsen
Jimmy Jensen

Ingen båd
MS/Marta

LM23

Otto Kirk

Crkeline

Møn27

Benli

King Cruiser
29
Banner 28

Torben Hansen
Eva Rosendal
Georg Fanth

Bådmærke

Bådplads

2826

Joan Hjorth Bendtner Ingen båd

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2017
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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Bliv medlem i Kastrup tursejlerforening!
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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Nye super flotte kasketter!

De kan købes nede i klubben eller
bestilles hos Suzette Hansen
på mobil: 6092 0666.

Prisen er kr. 50,00.
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66
suzettehansen0@gmail.com
www.kastruptursejler.dk
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Driftsregnskab
Indtægter

2015

2016

kr.

kr.

note

92.700,00

103.950,00

50,00

0,00

Medlemsgebyrer

2.600,00

1.100,00

Codan indtægter

1.100,00

2.233,00

Kontingenter
Adgangskort

Drikkevandsautomater

246.516,17

332.725,00 1

Annonceindtægter

3.900,00

0,00

Kasket/T-shirt m.m.

-3.149,83

0,00

Andre indtægter

1.844,00

0,00

0,00

31.097,50

345.560,34

471.105,50

30.340,24

21.676,20

6.345,11

6.435,09

Renteindtægter
Indtægter ialt

2)

Udgifter
Kontingenter D. S./KTIS

477,75

Arrangementer
Forsikring hus

0,00

0,00

Bestyrelsesmøder

1.330,45

10.075,00

Generalforsamling

6.857,50

2.600,00

450,00

0,00

13.409,51

15.101,79

1.519,40

2.808,30

Midlertidige

Porto m.v.
It omkostninger
Adm inistration
Gaver
Vimpler og standere
Køb drikkevarer automater

730,00

790,00

0,00

31.531,50

174.542,07

195.733,71

0,00

21.528,75

Kaffe - chips m.m.

4.007,15

1.007,50

Driftsudgifter klubhus

5.935,43

33.977,55

Diverse / småanskaffelser

2.332,00

0,00

15.016,23

18.049,25

-459,30

0,00

Forsikringer

25.520,00

-25.520,00

Klubbåd

20.781,00

11.876,00

Hjemmeside

Klubblad
Diverse

Stempelog gebyr

1.615,67

2.706,38

Afskrivninger

29.393,04

11.268,23

Udgifter ialt

339.665,50

362.123,00

10.644,37

20.628,79

-4.749,53

88.353,71

Årets arrangementer
Årets resultat
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3)

4)

S)

6)

7)

Balance

2015

Aktiver

kr.

Inventar

404.329,72

Klubbåd
Afskrivninger inventar
Afskrivninger Katufo
Varelager
Anlægs-/omsætningsaktiver ialt

2016
Kr.

note

404.329,72

87.120,00

87.120,00

-403.901,45

-404.329,72

-70.066,60

-80.906,56

9.278,00

5.125,00

26.759,67

11.338,44

-5.746,00

2.549,00

1
)

Medlemmer
Samlekonto
Andre tilgodehavender

-620,00

Andre tilgodehavender (ukendt indbetaler)
Periodiserede omkostninger
Tilgodehavender ialt

22.253,50

74.150,00

16.507,50

76.079,00

222.577,38

199.874,57

2)

Beholdninger
Danske Bank

11.045,00

Danske Bank Mobilepay (tømmes til DB)
Sydbank (fastrente)

243.409,85

243.442,92

Vestjysk Bank (højrente)

261.868,23

276.266,94

FIH ... Nu Nykredit Bank

308.668,77

325.134,49

707,50

229,25

Beholdninger ialt

1.037.231,73

1.055.993,17

Aktiver ialt

1.080.498,90

1.143.410,61

1.046.606,43

1.041.856,90

Kasse

Passiver
Formue
Overført årets resultat
Egenkapitalialt

-4.749,53
1
.041.856,90

88.353,71
1.130.210,61

Gæld
Codan Ansvar

25.942,00

0,00

Depositum

12.700,00

13.200,00

3)

Anden gæld
Kreditorer
Gæld ialt
Passiver ialt

38.642,00
1.080.498,90

13.200,00
1.143.410,61

Underskrift revisor
Underskrift revisor
Underskrift kassereren
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Noter til driftsregnskabet
Note 1: Indtægten fra salg af drikkevarer er steget med 86.208,83 kr.
ifh. til 2015, kan måske skyldes nyhedsinteressen for mobile Pay.
Siden start i maj er der gennemført 344 transaktioner
og indtægten herfra andrager alene 84.175 kr.
Note 2: Årets renteindtægter dækker både 2015 og 2016,
idet tilgangen til bankerne først blev etableret i de første måneder af året.
Note 3: Udgiften dække en temaaften i Lynetten om sikkerhedsudstyr.
Note 4: Bestyrelsesarbejde for 2016 blev afsluttet med en frokost,
udgiften hertil indgår i beløbet.
Note 5: Gammelt lager på 9.278 kr. er 0-stillet og periodiserede omkostning
fra 2012 på 22.253,50 kr. er begge flyttet til direkte omkostning.
Note 6: Udgiften til klubhus dækker indkøb af nyt musikanlæg, markise til huset,
reparation af jalousi og fejlalarm.
Note 7: Den årlige opkrævning fra Codan Forsikring hensættes som en skyldig
omkostning. Med overgang til ny bogholder i 2015 blev denne
fremgangsmåde ikke belyst, hvilket betød at betalingen til forsikringsselskabet
fejlagtigt blev ført som en direkte omkostning. Dette er i år blevet
korrigeret, hvilket betyder at kontoen udviser en negativ saldo,
da beløbet er blevet tilbageført gæld Codan Forsikring.

Noter til balancen
Note 1: Gammelt varelager fra 2011 er 0-stillet.
På nyt varelager indgår køb af 120 stk. caps af en gennemsnits pris á 42,71 kr.
Note 2: Saldoen på periodiserede omkostninger dækker indsat i bank for
ølsalg december.
Note 3: Saldoen er opgjort ved årets udgang og 0-stillet.
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Vi har et bredt og inspirerende menukort, lavet på
de bedste råvarer. Menuen spænder fra det italiensk/franske, til de klassiske danske retter såsom
stjerneskud, pariserbøf, lette frokostretter og ostemadder.
I caféen kan der nydes iskolde safte, sodavand eller
smoothies, dejlig varm kaffe eller prøv en af vores
lækre drinks. Vi har et godt udvalg af vine, der alle kan nydes til maden, eller bare deles over en
hyggestund.

Kastruplundgade 11
2770 Kastrup
Tlf.: 32 52 00 15
Www.cafeleperr.dk
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Skolesejlads
Der vil selvfølgelig, lige som alle de andre år blive
afholdt skolesejllads.
Det vil starte op i marts/april måned, og man kan rette
henvendelse til instruktøren angående tilmelding.
Erik Munnecke

Tilmelding skal ske til
kastruptur@gmail.com
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Adgangskort til klubhus
Nyt adgangskort
Skriv en mail til:
Anne Brit Andresen, abandresen35@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:
Tommy Hansen eller Anne Brit Andresen.
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Kirstinehøj 27 B
2770 Kastrup
Tlf. 32 95 15 20

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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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 31 31 17 61
gullemand@gmail.com
Codan ansvarlig
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk
Redaktion / Annoncer
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

Kanonudvalg
Boye Petersen
Tommy Hansen

Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Palle Hansen

Ølautomater
Brian Andresen
John Tønnesen
Kalle

Turudvalg
Formand
Finn Dam
Udvalg
Finn Dam og Kalle - Hventur
Else Marie og Bent - Pinsetur
Tina Graversen / Helsingborgtur

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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