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Appetitvækker til Malmø tur - herlig legeplads 



 

 

KTF - Planlagte aktiviteter 
  
 
13. april 2007  Generalforsamling - klubhuset kl. 18.30 
 
14. april 2007  Standerophaling - kl. 11.00 
 
24. april 2007  Kvinder, børn, sejlads - Ungdomshuset ved 
                        Sundby Sejlforening kl. 18.30-20.30 
 
28. april 2007  Sæsonstarttur til Malmø 
 
12. maj  2007  Fisketur - klubhuset kl. 8.30 
 
26. maj  2007  Pinsetur til Tårbæk - velkomst kl. 14.00 i Tårbæk 
 
16. juni  2007  Aktivitetsdag/havnefest - Samkas arrangerer  
 
23. juni  2007  Hans aften - grillaften i klubhuset 
                        Grill tændes kl. 17.30 
 
11. Aug. 2007  Ven træf 
 
 
 
 
 
  
 
 
     Husk!   Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september 

 

 
OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages meget gerne! 

KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture 

 

 

NYE MEDLEMMER 2006/2007  oktober - februar 
 

KTF BYDER VELKOMMEN 
 
        Navn                      Bådnavn              Bådmærke         Bådplads  
                
Martin Kildemand  FREJA                    Bavaria 2443 
 
Allan Andreasen  FRIDAG                 Husky 2653 
 
Carl Åge Larsson  EXPERANCE        Dacapo 9000 2649 
 
Kirsten Meyling & 
Max Edelmann Jensen  HAVUDSIGTEN   Alloin Singualla 1704 
 
Ole Jensen  AFRODITE            Solus 29  
 
Georg Preben Fanth  DENES                   Beason 2435 
 
Leif Veng  SURPRICE             Princes 32 1709 
 
Svend Aage Pedersen  SEUGULL              Sterling 2613 
 
Ole Steffensen  HELLE                   Welcraft 2430 
 
Niels Madsen                       LAILA II                LM 23 2604 
 
Peter Quist                                  L 23    
 

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2007 
 
Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 350 kr. 
                     Par ……………………….... 450 kr. 
 
                            KTF optagelsesgebyr …….. 100 kr. 
                            Codan ansvarsforsikring….  180 kr. 



 

 

Kastrup Tursejler Forening 

PINSETUR TIL TÅRBÆK HAVN 
VELKOMST I TÅRBÆK 

Lørdag d. 26. maj  kl. 14.00 

PROGRAM: 
 

Lørdag: Fællesspisning på kaj eller i klubhus. 
Grill tændes kl. 18 – medbring selv forplejning. 

 
Søndag kl. 13: Pinsefrokost – medbring selv mad og drikke 

eller tilmeld dig/Jer til fælles tagselvbord. 
 

Tilmeldingsliste til fælles tagselvbord (søndag) er opsat i 
klubhuset – hver deltager medbringer ret til ca. 35 kr.  

Vær med hele Pinsen 
eller kom og deltag når du har tid og lyst. 

Kontaktpersoner: Bjarne (Dillen)    tlf. 61 61 01 42             
                                                        Allan (Sabina)     tlf. 30 75 97 54    (VHF kanal 6) 

 

 

Kastrup Tursejler Forening 
         Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

       Fredag d. 13. april 2006 kl. 18.30   
         Campingbygningen Amager strandvej 285 

          Dagsorden ifølge vedtægterne: 
   
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  
 Erik Munnecke modtager ikke valg. 
                                                             
7. Valg af næstformand i lige år. 
 
8. Valg af kasserer i ulige år. 
 Allan Sekunda modtager genvalg. 
  
9. Valg af sekretær i lige år. 
 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige år og 1 ulige år 
    Inge Pedersen modtager genvalg. 
 
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 
  Finn Dam Müller modtager genvalg. 
 
12. Valg af 2 revisorer for 1 år. 
   Bjarne Brandt modtager ikke genvalg. 
   Torben Dyhr modtager genvalg. 
 
13. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
   Leo S. Nielsen modtager genvalg. 
 
14. Valg til diverse udvalg 
 
15.  Eventuelt. 

 
  

   
 Efter generalforsamlingen er der spisning (Skipperlabskovs med tilbehør) 

  Pris 35,- kr. pr. person 

      Tilmelding til spisning inden 10/4 2007 på liste i klubhus. 

      Eller:  Tommy Johansen tlf. 27 33 93 33 



 

 

 

 

 
Tegnestuen                  BONITA 

Bygningskonstruktør M.A.K. 
Frank René Ekström 

Logistik – Beregning – Rådgivning – Tegning   
 

Tlf. 3251 1660                       Mobil. 6126 1314  

KTF  
STANDEROPHALING 

Lørdag d. 14 april kl. 11.00 
Kom og hils den nye sejlsæson velkommen! 

 
Mød klubkammeraterne før det for alvor går løs. 

KTF byder velkommen og er vært for en lille forfriskning. 
  

Efterfølgende er der  kammeratlig samvær i klubhuset. 
 

Inge og Benny med hjælpere byder på pølser og tilbehør.   
 
 

 
                                    

KLUBSTANDEREN 
 
 Klubstanderen er inkluderet i årlige klubkontingentet, så det 
forventes selvfølgeligt, at der sejles med en ”frisk” stander. 
Vi  udleverer standere ved alle vores arrangementer, startende ved 
generalforsamlingen og standerophalingen. 
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen 
og Tommy 



 

 

KTF sæsonstarttur 
For de forårsfriske, som er sejlklare i løbet af april måned, vil vi gerne lægge op til 

en fælles weekendtur i weekenden 

28.-29. april 2007 
 

Vi sejler til Malmö, hvor der er en ny gæstehavn med fine faciliteter. Indsejling sker 
mod den gamle inderhavn ved centralstationen, men umiddelbart indenfor læmolen 
holdes til styrbord for at komme over til gæstehavnen. Vi forsøger at lægge os så 
langt ind i bunden af gæstehavnen som muligt. 
Lørdag eftermiddag går vi en tur. Hvis vejret er godt, ser vi på det nye kvarter i 
Västra Hamnen, som også rummer Turning Torso. Er det kedeligt vejr, har vi hele 
Malmö at underholde os i med shopping eller måske en museumstur på Malmöhus 
(åbent 12-16, entré 40 kr, søfartsmuseum og akvarium foruden selve slottet) 
Om aftenen regner vi med at finde en restaurant. 
Søndag er der ingen planer for. Er vejret og stemningen til det er der et spændende 
middelaldermuseum med bl.a. en rekonstrueret kogge. Der ud over har Malmö 
dejlige parker at slentre i, men ellers kan man også bare vælge at sejle hjem efter 
morgenmaden. 
Husk svenske penge. Der skal betales havneafgift i en automat på kajen, samt et 
depositum, ialt knapt 200 SEK. Så får man et kort, der åbner for elstanderen på broen 
samt giver adgang til toilet og bad. Ved afsejling får man depositum retur med 
fradrag efter, hvor meget man har brugt af el og brusere. 
 
For at vi kan advisere havnen, bestille bord på en restaurant m.v. vil vi godt bede om 
en tilmelding på: 

               telefon 32 50 78 50 eller på epost duekilde@post.tele.dk. 
 

                                      Mette & Martin N. Duekilde - Litorina 

 

 



 

 

SPENNER’ S FACADERENS 
Når kvalitet er vigtig   

SÅ ER SOMMEREN KOMMET 
Og der er godt gang i bådene. 
Nogle både kunne måske godt trænge til en kærlig hånd, og det er her jeg 
kommer ind i billedet. 
Som nyt medlem af KTF og indehaver af Spenners facaderens, vil jeg tilbyde 
klubbens medlemmer fordelagtige priser på afrensning/klargøring af både ved 
vådesandblæsning eller højtryksspuling. 
Nedenfor er et lille eksempel på hvad vi kan udrette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Fætter Leo’s båd som er blevet voldsomt angrebet af osmose. 
Afrensningen er udført ved lavtrykssandblæsning med fint sand, og viser 
tydeligt hvordan vi er kommet godt i bund, uden at ødelægge emnet (glasfiber) 
Så hvis du står med et problem, og ingen kender, så ringer du bare til Spenner. 
INTERESSERET???  De er altid velkommen til at kontakte os for et 
uforpligtende tilbud.  
Med venlig hilsen 
Spenners facaderens.                  
Claus Spenner Mobil: 31259500    
Kemiafrensning -  Josafrensning - Hedvandsafrensning - Vådsandblæsning -  Graffitiafrensning -  Tagrensning -  m.m. 

 
Vægterparken 251 H, 2770 Kastrup, Telefon 32 52 50 64, Fax 32 52 50 65 

Dato: 08-07-06 
Kastrup 

 

 

KTF FISKETUR  
Lørdag d. 12. maj 

 
Skippermøde og morgenmad kl. 8.30 i klubhuset 
Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.  

 
Indvejning senest kl. 15.oo udenfor klubhuset. 

 
Flotte præmier 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 i klubhuset 

eller tilmeld på tlf. 3250 8771 (Ulrik Severin) 



 

 

KVINDER, BØRN, SEJLADS. 
 

En aften for kvinder, men selvfølgelig 
er mænd også velkomne. 
 
  
En snak om hvordan en nybegynder, 
som er kvinde med eller uden børn 
kommer til at sejle. 
 
 
Mød op i det nye UNGDOMSHUS 
ved Sundby Sejlforening tirsdag den 
24. april 2007 kl. 18.30 – 20.30. Man 
behøver ikke at være medlem af 
nogen sejlklub for at deltage. 
 
 
Med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen 
Breddekoordinator i Østersøkredsen 

 

 

Klubbåd i KTF 
 
 På sidste generalforsamling blev det besluttet, at KTF skal anskaffe og drive en 
klubbåd. På baggrund af denne beslutning blev der etableret et klubbådsudvalg, som 
har arbejdet med alle de spørgsmål og problemstillinger, der skal afklares, inden 
klubbåden kan indkøbes og sættes i drift. 
 Et af formålene med klubbåden er at sikre KTF’s medlemmer adgang til at sejle 
også i perioder, hvor det af forskellige grunde ikke er muligt at eje sin egen båd. Et 
andet formål er at skabe mulighed for undervisning af  KTF’s medlemmer (alt fra 
sejlads til vedligehold). 
Et sidste formål er at tilbyde nye og måske lidt yngre sejl-interesserede medlemmer 
en mulighed for at komme i gang med sejlads, selv om økonomien ikke åbner 
mulighed for køb af egen båd. 
 Det vil være muligt for alle KTF’s medlemmer med mindst duelighedsbevis at leje 
båden. Har man ikke et duelighedsbevis, kan man naturligvis sagtens sejle med i 
båden, blot bådens lejer og fører er medlem af KTF og indehaver af et 
duelighedsbevis. 
 KTF’s bestyrelse har besluttet, at bådens økonomi skal hvile i sig selv. Det 
medfører, at det kommer til at koste et mindre beløb at leje båden. 
 Bådudvalget, der refererer til KTF’s bestyrelse, vil fremover have ansvar for bådens 
økonomi, drift og vedligehold. Når båden kommer i drift, er det ideen, at bådudvalget 
skal forstærkes med et antal ”bådsmænd” m/k,  som har deres daglige gang på 
havnen, og som kan hjælpe til med opsyn samt de praktiske opgaver. Herudover 
bliver det sådan, at man som lejer må forvente at skulle hjælpe til med bådens 
vedligehold forår og efterår. 
 Vi er nu kommet så langt i klubbådsudvalget, at alle de mange spørgsmål som f.eks. 
forsikring, havneplads, sponsorater til bådens drift, checkliste der skal ligge i båden, 
regler for leje af båden herunder lejerens ansvar og forpligtigelser, økonomistyring, 
organisering af bådens drift er ved at være endeligt på plads. 
 Det næste, der skal ske, er, at vi skal finde en båd, der modsvarer de kriterier, som 
KTF’s bestyrelse og klubbådsudvalg i samarbejde har besluttet. De væsentligste 
kriterier er, at båden skal koste mindre end 100.000 kr., det skal være en tryg og 
tursejlads-egnet serieproduceret sejlbåd med indenbords motor. Vi har talt en del om 
en Maxi 77, men har ikke på nuværende tidspunkt udelukket andre lignende 
bådtyper. 
 Klubbådsudvalget vil i løbet af kort tid placere en mappe i klublokalet, hvori det vil 
være muligt at finde svar på de fleste spørgsmål omkring klubbåden; lejepriser, 
hvordan og hvornår man kan leje båden, hvordan man betaler, alle regler omkring 
leje (pligter og ansvar) samt hvem man kan kontakte, hvis der skulle være yderligere 
spørgsmål eller problemer. 
......men som nævnt skal vi først have fundet den rigtige båd, og det arbejder vi på nu.  
 
                                                                      Med sejlerhilsen Klubbådsudvalget 



 

 

Tur med dagdriverbanden. 
En trist og kedelig januardag var jeg så 
heldig at have en fridag. Jeg besluttede 
mig for at deltage i dagdriverbandens 
arrangement på Kriminal historisk 
museum. Jeg ville have lidt motion, så jeg 
besluttede at tage cyklen. Det var ikke det 
bedste valg, for det var netop den dag, at 
den første sne væltede ned over 
København. Jeg nåede netop frem på 
Fælledvej da PT var ved at betale. Tænk 
at 25 personer var mødt frem, og når man 
tænker på vejrforholdene, var det et 
fantastisk fremmøde. 
En ældre pensioneret kriminalassistent 
begyndte at fortælle om, hvorledes en 
politistation fungerede i 60´erne og man 
må nok sige, at den teknologiske 
udvikling har ændret noget på dette i 
forhold til idag. Tænk at ikke alle 
politibiler havde radio i 60erne. 
Herefter bliv vi ført igennem museet. Vi 
startede med at se vægterne og videre ud 
til bilerne og motorcyklerne. Vi fortsatte 
ind og så våbnene og udbryderkongen 
Lorentzen rekvisitter. Vi så en række 
materialer fra røverier bl.a. kosteskafterne 
fra det berømte ballonrøveri. Vi så nogle 
af de arbejder det borende X havde 
foretaget og et hav af forskellige 
forfalskede pengesedler. 
Nu begyndte pulsen at stige en lille smule 
hos alle. Vi skulle ind i mordrummet. Det 
var en smule mere barskt end jeg havde 
forventet. På væggen hang en række ting 
som karakteriserede morderne. Og trak 
man skuffer ud, kunne man se alt fra 
mordstedet. Stokkene fra det berømte 
dobbeltmord på Peter Bangsvej, Slipset 
fra slipsemordet, Betonen med knoglerne 
fra mordet i Tolne. Her fortalte 
rundviseren en spændende historie. En 
dag var der kommet en mand ind og 
spurgt, om de havde noget om mordet i 
Tolne. Ja, havde rundviseren sagt og vist 
personen op til montren med kniven og 
betonen. Pludselig havde manden udbrudt, 

” Det er min kniv, må jeg prøve at holde den 
igen”. 
Rundviseren havde selvfølgelig sagt nej, 
men høfligt havde han spurgt om han noget 
imod at blive fotograferet med rundviseren. 
Dette havde han intet imod og rundviseren 
viste stolt billede frem til os. To af morderne 
som nok fangede os alle sammen var dels 
mordet på Gerbrandtsvej, som ingen af hos 
havde hørt om og vi er jo fra Amager, og så 
Englemagersken Dagmar Overby. Hun slog 
ikke mindre end 25 spædbørn ihjel og til sin 
dødsdag var hun overbevist om, at hun 
havde gjort samfundet en stor tjeneste. 
Hun adopterede disse spædbørn fra 1915-
1921 af enlige mødre, som udenfor ægteskab 
var blevet gravide. Hun tog sig godt betalt 
for derefter koldblodigt at slå børnene ihjel.  
Ligene brændte hun i kakkelovnen, smed 
dem op på loftet eller i latrinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Karen S. Jensen har i 2004 skrevet en 
fantastisk bog om Dagmar Overby, så er 
man til lidt barsk læsning vil jeg klart 
anbefale den. Den hedder i sin enkelthed 
”Englemagersken”. 
Efter 2 ½ time tog jeg så cyklen hjem igen 
og var godt nok blevet beriget med ting, jeg 
før denne fantastiske rundvisning intet viste 
om. Barskt, ja det var det, men også utroligt 
spændende. 
Jeg takker dagdriverbanden for en fantastisk 
dag og hvor er det dog godt, at vi har denne 
lille klub i klubben, hvor alle er velkomne. 
                                     Hilsen Jørgen Swartz 

Englemagersken Dagmar Overby 

 

 


