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KTF - Planlagte aktiviteter 
 

 
  9/3  2005 Motorlære (tilmeldingskrav) KTF klubhus kl 19.00 
 (ikke flere pladser - fuldt hus)  
 
15/4  2005 Generalforsamling - klubhuset kl. 18.30  
 Tilmelding til efterfølgende spisning 
 
16/4  2005 Standerhejsning kl.10.30  
 Efterfølgende samvær i klubben 
 
14-16/5 2005   Pinsetur til Tårbæk havn 
 
21/5  2005   Fisketur - morgenmad i klubhuset kl. 8.15 
 
11/6 2005 Børnedag på Flakfortet - Flakfortet kl. 11.00 
 
23/6  2005   Skt. Hans aften - grillaften i klubhuset kl. 17.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS! Indlæg til klubbladet modtages meget gerne! 

 
Send redaktionen en mail eller aflever en tekst på  ”gammeldaws” vis  

Deadline næste klubblad d. 16. april 2005 
 

 

BÅDUDSTYR 
SALTVÆRKSVEJ 56    tlf. 32500504, fax 32510930              

www.kastrup-marine.dk 
Kom forbi og se det STORE UDVALG i: 

SKIBSMALING – TOVVÆRK – SEJLERTØJ 
ELEKTRONIK – SØKORT – FISKEGREJ 

FITTINGS – GAVEARTIKLER m.m. 

NYE MEDLEMMER 2004/5 (december - februar) 
 

KTF BYDER VELKOMMEN 
 
 Bådnavn           Bådmærke    Bådplads         
 
 
 
Tonni Søgård FÆTTER GUF  Kredit     27  
 
Else & Jørn True Nielsen SINDI Monark    89 
 
Johnny Rovold BJASEN Albin    92 
 
Kirsten Koudahl & Allan Broberg FRØKEN STELLA Ballad 2428 
  
Line Lærkholm & 
Henning Bengtsen GRISLINGEN Saga  412 

 -20%  OPHØRSUDSALG  -20% 



Nyhedsbrev fra Dansk Sejlunion 
 
Møde med tursejlerklubber. 
Dansk sejlunion har afholdt møde med repræsentanter fra Maxi- og Grinde 
klubben. På mødet diskuterede man hvilke initiativer DS kunne tage i for-
hold til den gruppe, som i høj grad anvender deres båd til fritidssejlads. Det 
blev til en god og lang snak om blandt andet synlighed, synergi mellem 
klassser og DS, evt. en tursejlerklub i DS osv. Mødet har allerede haft  af-
smittende virkning på DS's hjemmeside under tursejlads, hvor vi har etable-
ret et nyt område, som hedder tursejlerforum. Det er absolut ikke sidste gang 
at DS og tursejlerklubberne mødes. 
 
Dårlige søventiler 
Dansk Sejlunion kører sammen med Forbrugerstyrelsen en sag om knække-
de og korroderede søventiler. Har du haft oplevelser med sådanne søventiler 
vil vi meget gerne høre fra dig. Læs hele artiklen på www.sejlsport/
tursejlads/tursejlerforum/søventiler. 
 
Bundmaling 
Dansk Sejlunion skal snart til møde i Miljøstyrelsen for at gøre status over, 
hvor langt man er nået med udvikling af alternativer til traditionel bundbe-
handling. Når der er gjort status, vil styrelsen indstille til ministeren, hvad 
hun skal gøre i forhold til den deadline, som nu er sat til 1. jan 2006.  
Hvis ministeren vælger intet at gøre, vil forbudet mod brug af de traditionel-
le bundmalinger blive gennemført.  
Dansk Sejlunion er af den opfattesle, at man skal vente med en stramning af 
de nu gældende regler, indtil EU i løbet af et par år laver fælles regler for 
hele EU. 
 
Dansk Sejlunion  Steen Wintlev 

Kastrup Tursejler Forening 
         Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

         Fredag d. 15. april 2005 kl. 18.30   
         Campingbygningen, Amager strandvej 285 

          Ifølge vedtægterne følgende dagsorden: 
 
  
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 for 2 år – Erik Munnecke modtager genvalg.                                                       
7.  Valg af næstformand i lige år. 
8.  Valg af kasserer i ulige år – Lone Joensen modtager ikke genvalg.  
9.  Valg af sekretær i lige år. 
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige år og 1 ulige år. 
     Erik Lund på valg – modtager ikke genvalg.    
11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 
12.Valg af 2 revisorer for 1 år. 
13.Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
14.Eventuelt. 

 
  

 Efter generalforsamlingen er der spisning (Skipperlabskovs med tilbehør) 
  Pris 35,- kr. pr. person 

      Tilmelding til spisning inden 9/4 2003 på liste i klubhus. 
      Eller:  Erik Munnecke tlf. 32971879 

 
  



Ændringsforslag  
 

§ 5 Kontingent og optagelsesgebyr 
Foreningens kontingent og optagelsesgebyr fastsæt-
tes for et år ad gangen på den ordinære generalfor-
samling. 
 Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle 
medlemmer. Girokort udsendes senest 1. februar. 
 Kontingentet skal indsættes på den af foreningen 
anviste bank/girokonto inden 1. marts. Når  beta-
ling  er modtaget udleveres 1 stk. stander.  
 
§ 6 Udmeldelse - Eksklusion   
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig 
til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det 
pågældende medlem har betalt sit kontingent til for-
eningen frem til den dag, hvorfra  udmeldelsen har 
virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig be-
kræftelse. 
Stk. 2 
  Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 

måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skrift-
lig varsel ekskludere vedkommende.  
  Ingen, der er udelukket på grund af kontingentre-
stance, kan optages på ny som medlem af forenin-
gen, før vedkommende har betalt sin gæld til for-
eningen.           
  I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når 
særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens 
beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af be-
styrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. 
  Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit 
forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet 
om eksklusion afgøres på den førstkommende  
ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en 
eksklusion skal behandles på en generalforsamling,  
har vedkommende  medlem  krav på at få meddelel-
se herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen 
afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne 
med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion 
skal optages som et særskilt  punkt på dagsordenen. 
  Generalforsamlingens beslutning om eksklusion 
kræver samme majoritet, som ved ændring af 
foreningens vedtægter, jfr. § 15. 
  Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en 
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som    
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 
Her kræves samme majoritet som ved beslutning 
om  eksklusion. 
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion 

for kontingent og optagelsesgebyr.  

Nuværende ordlyd  
 

§ 5 Kontingent 
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gan-
gen på den ordinære generalforsamling. 
 Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle 
medlemmer. Girokort udsendes senest 1. februar. 
 Kontingentet skal indsættes på den af foreningen 
anviste bank/girokonto inden 15. Marts. Når  beta-
ling  er modtaget udleveres 1 stk. stander.  
 
 
§ 6 Udmeldelse - Eksklusion   
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig 
til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det 
pågældende medlem har betalt sit kontingent til for-
eningen frem til den dag, hvorfra  udmeldelsen har 
virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig be-
kræftelse. 
Stk. 2 
  Når et medlem er i kontingentrestance udover 4 
måneder kan bestyrelsen med mindst 8 dages skrift-
lig varsel ekskludere vedkommende.  
  Ingen, der er udelukket på grund af kontingentre-
stance, kan optages på ny som medlem af forenin-
gen, før vedkommende har betalt sin gæld til for-
eningen.           
  I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når 
særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens 
beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af be-
styrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. 
  Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit 
forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet 
om eksklusion afgøres på den førstkommende  
ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en 
eksklusion skal behandles på en generalforsamling,  
har vedkommende  medlem  krav på at få meddelel-
se herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen 
afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne 
med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion 
skal optages som et særskilt  punkt på dagsordenen. 
  Generalforsamlingens beslutning om eksklusion 
kræver samme majoritet, som ved ændring af 
foreningens vedtægter, jfr. § 15. 
  Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en 
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som    
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 
Her kræves samme majoritet som ved beslutning 
om  eksklusion.  

Forslag til vedtægtsændringer for Kastrup Tursejler Forening 
 
Foreslagsstillere: KTF´s Bestyrelse                       Ændringer er skrevet kursivt 

 

KTF Børnedag på Flakfortet 
 

11. juni 2005 
 

Børn, børnebørn, kammerater til disse, og voksne der vil være med til at 
deltage i udfordringer på børnenes præmisser. Alle er velkomne. 

 
Forældre og voksne deltager aktivt i grupper sammen med børnene. 

 
Vi mødes Lørdag  11/6-05 kl. 1100 på Flakfortet i Sailors Corner, hvor de 

voksne fordeler opgaver for dagen. Børn starter mini golf turnering. 
 
 

 kl. 1300 spises medbragt frokost. 
 kl. 1400 startes aktiviteter. 
 kl. 1800 grilles medbragt mad/snobrød og pølser. 
  
 
  

Endelige aktiviteter vil først foreligge på selve dagen. 
 

Forslag til aktiviteter: 
Mini golf turnering, skattejagt, Borg spil, drage bygning/opsætning, 

 snobrød, rundt i fortet med lygter. 
 
 

Der skal medbringes:  
Proviant, engangs grill, pinde, snor, papir, tape, 

 tegne redskaber, spil, lygter. 
 

 
 

Af hensyn til eventuelle aktiviteter som kræver plads, forberedelse, bedes  
Du / I skrive jer på ophængt liste i Klubhuset, med antal børn og voksne, 

samt forventet ankomst til Flakfortet. 
 
 

Kontakt personer:  
Elsebeth & Henrik  tlf. 32 51 77 57  



Tursejlads - nyhedsbrev fra Dansk Sejlunion december 2004 (www.sejlsport.dk) 
 
Roskilde Fjord 
Dansk Sejlunion er indbudt til et møde om fortøjningsbøjen syd for Kronprins Frederiks Bro i 
Frederikssund. Amtet ønsker at fjerne bøjen, da den har flyttet sig og reetableringen vil være 
dyr i forhold til den udnyttelsen af bøjen.  
 
Viking tilbagekalder to typer redningsveste 
Viking har opdaget, at der kan være fejl på to typer af deres oppustelige redningsveste og 
tilbagekalder derfor modellerne. 
 
Skydebaner 
Dansk Sejlunion er sammen med Harding Larsen fra B 31 klubben ved at sende høringssvar 
til amternes regionsplaner. Vores opgave er at få reistreret og sikret de skydebaner, hvor man 
skyder ud over vandet samt at få dem vist i søkortet. 
Der mangler et stort registreringsarbejde vedr. civile skydebaner. 
Forsvarets og hjemmeværnets baner vil være reistreret i de nye søkort som kommer i 2005, 
ligesom placeringe vil være oplyst i Efterretninger for søfarende. 
  
Tyverisikring 
Dansk Sejlunion har indgået en samarbejdsaftale med firmaet Guard Systems, som levere 
sporingsudstyr til blandt andet lystbåde. Track Guard sporer stjålne både med eget mandskab 
og overlader sagen til politiet , når båden er fundet. Dette kan især hjælpe motorbådsejere, 
som oftest er udsat for tyveri af båden. 
Aftalen betyder at sejlere i klubber som er medlem af DS kan købe Track Guard med en rabat 
på 340 kr. Tilbuddet vil ligge på sejlershoppen i løbet af få dage. 
Læs mere på www.sejlershoppen.dk 
  
Frivillige søredningsselskaber 
Der har primo december været møde i Statens Redningsråd, hvor man har behandlet sagen. 
Dansk Sejlunion har ikke oå nuværende tidspunkt hørt resultatet af mødet, men vi vil orinete-
re medlemmerne straks der er nyt. 
Sagen skal også behandles på forretningsudvalgsmødet i Søsportens Sikkerhedsråd den 20. 
januar. 
  
Fremtiden for tursejlerarbejdet i Dansk Sejlunion 
I gennem et år har der været drøftet struktur i Dansk Sejlunion. Oplægene ligger på hjemme-
side. Tendensen ligger i en opdeling i en sports- og en turafdeling. Derfor vil Dansk Sejluni-
ons turudvalg gerne mødes med tursejlere fra DS klubber på bådudstillingen i Fredericia og 
høre jeres ideer til, hvilke opgaver Dansk Sejlunion skal varetage for tursejlerne. 
Bådudstillingen er fra den 25-27/2 og den 3-6/3 2005.  
 
Alle modtagere af nyhedsbrevet ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
  
Med venlig hilsen,  
Steen Wintlev  

Nuværende ordlyd  
 
 
§ 8  Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
omfatte mindst følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 

godkendelse, samt budget for det kommende år. 
4. Behandling af eventuelt 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 den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, 2                           
     lige år og 1 i ulige år. 
11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
12.Valg af 2 revisorer. 
13.Valg af 1 revisorsuppleant. 
14.Eventuelt. 

 
 
 

§ 12  Konstituering -Tegningsret                                                   
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt forman-
den eller næstformanden, er til stede. 
I formandens forfald indtræder næstformanden i 
hans sted. 
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol 
og kassereren fremlægger løbende regnskab og 
restanceliste.    
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske 
dispositioner over kr. 500,00  kræves dog under-
skrift af såvel formanden, sekretæren samt kassere-
ren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsæt-
ning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen 
af formanden, næstformanden, kassereren og sekre-
tæren i forening. 

Ændringsforslag  
 
 
§ 8  Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
omfatte mindst følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 

godkendelse, samt budget for det kommende år. 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr. 
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 den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, 2   
     lige år og 1 i ulige år. 
11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
12.Valg af 2 revisorer. 
13.Valg af 1 revisorsuppleant. 
14.Valg til diverse udvalg 

15.Eventuelt. 
 
 

§ 12  Konstituering -Tegningsret                                                  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt forman-
den eller næstformanden, er til stede. 
I formandens forfald indtræder næstformanden i 
hans sted. 
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol 
og kassereren fremlægger løbende regnskab og 
restanceliste.    
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske 
dispositioner over kr. 500,00 kræves dog underskrift 

af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der 
angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 
eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næst-
formanden, kassereren og sekretæren i forening. 

Forslag til optagelsesgebyr for nye medlemmer i KTF 
 
Bestyrelsen foreslår hermed, at der opkræves et optagelsesgebyr for nye medlemmer. 
For år 2005 foreslår vi at gebyret bliver 100 kr. 
 
Motivering for forslaget er dels, at klubben har omkostninger i forbindelse med administrationen af nye medlem-
mer, dels at nye medlemmer, via et beskedent kontingent, får del i foreningens formue..    



 
 OFOF Organiserede Fritidssejlere Omkring Flakfortet 

Sekretariat: Boris Damsgaard Erihedsvej 8, DK-2960 
Rungsted Kyst 6. februar 2005 
Tlf. +45 4586 1493 E-mail adresse boris©damsgaard.biz 
Mobil -1-45 40255019 
Fax 45 4586 1493 Girokonto 1 673 -7410 
 
Til OFOF-klubberne 
Nyt om Flakfortet 2005: 
Taksterne bliver de samme som i 2004, d.v.s. 70 dkr. for daganløb, 110 dkr. 
for døgnophold. årskort koster 500 dkr. for OFOE-medlermmer og 600 dkr. 
for andre. 
Fællesrummet med plads til 60 personer er blevet udstyret med opvaskemulig-
hed/varmt vand og toiletter. Lokalet kan lejes for 700 dkr. pr. døgn. OFOF-
medlemmer og enkeltmedllemmer af OFOF-klubber får en rabat på 200 dkr. 
Bindende booking kan ske til havnekontoret tlf. 3296 0800 eller pr. mail hav-
nekontoret 
Overnatningsmulighederne er udvidet til 56 personer, priser som i 2004. dvs. 
500 dkr. pr. døgn for 2 personer inkl. sengetøj, for yderligere personer i sam-
me rum (op til 8 personer) betales 120 dkr. for hver. 
Oplysninger generelt kan ses på hjemmesiden www.flakfortet.dk 
Der vil blive indrettet sauna i den gamle brændstofponton. Takst for benyttelse 
kendes endnu ikke 
Restauranten åbner 30. april 2005 
Standerhejs sker søndag, den 1. maj 2005 kl. 12.00 — OFOF byder på en for-
friskning. 
Kommende ændringer: 
På baggrund at mange henvendelser fra sejlerne har OFOF i samarbejde med 
administratoren af Flakfortet planlagt at etablere en legeplads på fortet i 2005. 
Til delvis dækning at udgifterne har OFOF i januar 2005 igen anmodet OS 
Svanemøllekreds, DS’s Østersøkreds samt DMUK (DMU-danske fritidssejle-
res Københavnskreds), der var inde i det nu nedlagte »Flakfortets Driftssel-
skab AMBA” om at få frigivet de overskydende/sejlerrelaterede midler, der 
tilgik de 3 andre ved nedlæggelsen af “AMBA’et Det kan i øvrigt oplyses, at 
DMUK fra disse midler allerede har udloddet en støtte til den i 2003 gennem-
førte renovering af grill-anlæg mv ved Sailors-Corner” 
 
Med sejlerhilsen 
For OFOF Boris Damsgaard 



Åbningstider: 11.00 - 02.00 



 
Tegnestuen                  BONITA 

Bygningskonstruktør M.A.K. 
Frank René Ekström 

Logistik – Beregning – Rådgivning – Tegning   
 

Tlf. 3251 1660                       Mobil. 6126 1314  

Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2005 
 
Kontingenter:   Enkeltmedlem – 300 kr. 
     Par –  350 kr. 
 
Codan ansvarsforsikring:  170 kr. 
 
For de der har tegnet ansvarsforsikring gennem KTF´s ordning med Codan 
opkræves forsikringspræmien sammen med kontingentet. 
OBS! De, der er ansvarsforsikret gennem klubbens ordning, behøver ikke at 
forevise kvittering på havnekontoret, da vi efter aftale afleverer en liste over 
disse både på havnekontoret (omkring 1.april).   
 
Den fortsatte positive udvikling i KTF´s medlemstal er vi glade for, men det 
gør selvfølgelig administrationsarbejdet tilsvarende større. Dette arbejde er 
som alt andet arbejde i KTF baseret på frivillig arbejdskraft. I kan lette vores 
arbejde ved at tilmelde jer PBS i forbindelse med vores kontingentopkræv-
ning og ved at give besked om ændringer m.h.t. adresse, medlemsdata – og 
ikke mindst ved at betale til tiden! 
 
    Med venlig hilsen 
        KTF Kontornusserne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ca. 30 medlemmer havde en lærerig og sanselig aften med ølsmagning i 
klubhuset. 
Jørgen indledte aftenen med en kvalificeret og morsom beretning om øllets 
historie, hvorefter der blev prøvesmagt diverse kvaliteter i rigelig mængde. 
Aftenens oplevelser vil klart smitte af, når der skal handles ”proviant” til 
sommerens togter.      

Indlæg af Erik Lund, 
“Tally-Ho”. 
 
 
STORE BØLGER. 
Inspireret af katastrofen i Syd Øst Asien, 
hvor en flodbølge, som er det danske ord for 
“Tsunami”, var årsag til de store ødelæggel-
ser, vi alle har hørt så meget om, har jeg 
skrevet dette indlæg til vores “KTF Bladet’. 
 
På vores Ven tur i 2003 havde jeg i forbin-
delse med Uranienborg besøget fornøjelsen 
at fortælle om fænomenet tidevand, og mate-
rialet derfra er delvis gengivet her. 
 
Med de to: Flodbølge og tidevandsbølge in 
mente, vil jeg kort og populært fortælle om 
disse to bølgeforekomster. 
 
FLODBØLGEN. 
Forårsaget af kraftige forskydninger i jord-
skorpen under havet igangsættes en bølgebe-
vægelse. Den kan have bølgelængder på 100 
- 1000 m (bølgetop til bølgetop). Så længe 
hav dybden er 4000 m og mere, er det ikke 
noget problem, altså heller ikke for skibsfar-
ten. Men når flodbølgen når lavt vand og 
land og brækker, så bliver det voldsomt med 
brænding på 15 - 20 m højde og store øde-
læggelser til følge. Det er, hvad der skete i 
Syd Øst Asien på grund af de meget lave 
vand og land områder. 
 
 

TIDEVANDSBØLGEN. 
Tidevand er den rytmiske hævning og sænk-
ning af havet forårsaget af jordens centrifu-
galkraft og solens og månens tiltræknings-
kraft. 
Månens tiltrækningskraft er den alt domine-
rende kraft, når det drejer sig om tidevand. I 
yderpunkterne er det solens tiltrækningskraft 
sammen med månens, der gør udslaget og 
skaber springflods situationerne. 
Illustrationen viser tidevandsbølgen fordelt 
på jordkloden i forskellige situationer. Fra 
venstre ses Nipflod, hvor månen dominerer, 
derefter kommer springflod, hvor sol og må-
ne trækker i samme retning, og sammen med 
jordens centrifugalkraft skaber de højeste 
vandstande. Så kommer Nipflod, hvor må-
nen igen dominerer og til sidst springflod, 
hvor sol og måne trækker i hver sin retning. 
 
Kontinenterne bremser naturligvis for tide-
vandsbølgen, og på kysterne ud mod de store 
oceaner er forskellen mellem flod og ebbe 
derfor mest synlig. Hvor kystlinierne danner 
trakter som f.eks. den Engelske Kanal, der 
stuves bølgen op og forskellen mellem flod 
og ebbe kan blive 12-15 m. Indre farvande 
som Kattegat og Østersøen er kun i meget 
ringe grad påvirket af tidevand. 
Til sommer håber jeg, at I vil høre mere om 
Tycho Brahe og hans videnskaber, når vi ses 
på Ven turen. På gensyn. 
                                               Erik Lund 

Sol 

Måne 

Jordklode 
Tidevandsbølge 



VEDR. ANSØGNINGER OM OPTAGELSE I KTF. 
Ansøgningsskemaer fra nye ansøgere præsenteres i 14 dage på opslagstavlen i klubhuset.   
Med hensyn til disse ansøgninger, anmodes de medlemmer der har indsigelser mod ansø-
geres optagelse i KTF, at gøre dette med en skriftlig seriøs begrundelse, i underskrevet  
læsbar stand, som lægges i bestyrelsens postkasse i klubhuset. Alternativt kan KTF´s for-
mand kontaktes. Ved indsigelser tager bestyrelsen stilling til indsigelser og ansøgning, på 
førstkommende bestyrelsesmøde.  
   Bestyrelsen lægger vægt på, at KTF er en åben forening. En forening hvor der er plads 
til alle, der har interesse i at deltage i KTF´s aktiviteter - og i øvrigt falder ind under for-
eningens formåls paragraffer, som er følgende: 
 
 a: at varetage bådejernes fællesinteresser, herunder bl.a. som bruger i Tårnby kommunes    
     lystbådehavne. 
 b: at virke for udbredelse af forståelse for søvejsreglerne og sikkerhedsforskrifterne. 
 c: at animere til hjælpsomhed, forståelse og godt kammeratskab mellem lystsejlerne. 
 d: at fremme interessen for søsporten, samt arrangere begivenheder i forbindelse hermed. 
 e: at fremskaffe midler, bygge samt drive foreningshus / lokale. 
 
Har I emner, som er interesseret i medlemskab af KTF, kan kuvert med indmeldelsespapi-
rer afhentes i klubhuset. Alternativt sender vi gerne indmeldelsespapirer på opfordring. 
       
          Bestyrelsen 

FORSVINDINGSNUMMER? 
 
HAR DU ÆNDRINGER TIL 
FØLGENDE: 
Navn, adresse, telefon- og/eller 
mobil tlf. nr., bådnavn, 
pladsnummer i havnen, bådmærke, 
sejlnummer og VHF  kaldesignal. 
Hjælp os med, at have de korrekte 
oplysninger! 
Hvis du har ændringer, kan du sende 
eller telefonere de nye data til: 
Erik Munnecke, Japanvej 28, 2300 
S. (tlf. 32971879) eller læg et brev i 
postkassen i klubhuset.   

Udsigt - til havn og små priser 

Havudsigt, folkelig stemning og store retter til små penge 
Er blot nogle af Lynettens specialiteter. 
 
Her kan De få store stykker smørrebrød for kun kr. 20,- 
Pr. stk., lune frokostretter, hjemmelavet Hamburgere 
Med en bøf på hele 250 gram. 
 
Kig forbi med bil, bus eller i egen båd og få en oplevelse, 
der ikke kun tilfredsstiller maven, men også sanserne. 
 
Bus nr. 66 har endestation ved Lynetten. 
 

RESTAURANT LYNETTEN 
REFSHALEVEJ 200  Tlf. 32571708 

Husk hver Søndag 
har 

vi stor buffet til kun 
Kr. 95,- 

Bordbestilling er en 
god ide 


