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KTF - Planlagte aktiviteter
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21-22

aug.

2010
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KTF kapsejlads
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2010
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Julestue banko

Diverse udvalg

KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture
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Klubhusudvalg
Formænd
Carl Prominczl
Tonni Søgaard
udvalg
Leo Søgaard
Erik Lund (Lue)
Frank Ekström
Festudvalg
Formand
Brian Andresen
Udvalg
Finn Tange
Allan Andresen
Pernille Kruse
Susette
Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Erik Munnecke
Jan Hauder
Turudvalg
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Finn Dam - Hventur eller alternativ
Kalle - Hventur eller alternativ
Else Marie - Pinsetur

Bådudvalg
Formand
Allan Broberg
Udvalg
Jørgen Swartz
Jan Hauder
Ole Andersen
Lars Prominczl
Heini Sørevik
Tommy Johansen
Sejlerskole
Niklas Joensen
Undervisning i sejlads med sejl
Erik Munnecke
Undervisning til duelighedsprøve
Kanonudvalg
Boye
Ølautomater
Mons
Kalle
Brian Andresen
Jim
Rengøring
Susanne Clausen

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

23

Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Jørgen Swartz
Cypres Alle 27
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.dk

Best. Medlem
Brian Andresen
Blykobbervej 8 st.th
2770 kastrup
Tlf. 20 14 87 55
brian-fridag@hotmail.com

Næstformand
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 50551190
finn@navis.dk

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

Kasserer
Allan Sekunda
Soldugvej 29, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 78 88
Mobil 30 75 97 54
aseku@comxnet.dk

Best. suppleant
Carl Prominczl
Postparken 55 st.th
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 00 05
Mobil 27 49 10 59

Sekretær
Sanne Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Tlf. 32 52 58 63
Mobil 61 10 61 00
stdyhr@jubii.dk

Redaktion Klubblad
Jørgen Swartz
Cypres Alle 27
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.dk

Best. Medlem
Ulrik Severin
Amager Strandvej 376.
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 87 71
siestafamily@mail.dk
Best. Medlem
Alan Broberg
Cypres Alle31
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 96 07
cypres@email.dk
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Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 50551190
finn@navis.dk
Annoncer
Bjarne Kristensen
Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51
bjarne1_99@hotmail.com

Webmaster
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 50551190
finn@navis.dk

Husk!

Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september

INGEN NYE MEDLEMMER

Deadline næste klubblad d. 15. maj 2010.
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
generalforsamlingen og standerophalingen.
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af et bestyrelsesmedlem

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2010
Kontingenter:

Enkeltmedlem……………..

375 kr.

Par ………………………....

500 kr.

KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr.
Codan ansvarsforsikring…. 194 kr.
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Formanden udtaler sig
Vi må jo sige, at vinteren er over os, og der ligger jo desværre
endnu en række både i vandet af forskellige årsager, som nok føler
sig en del trykket forhåbentlig ikke nedtrykket.
Jeg hører på vandrørene, at formanden intet laver i klubregi, og det
gør da en smule ondt. Men jeg må pointere, at mit virke er, at repræsentere klubben ud af til, og det gør jeg 100%. Jeg har fra
starten deltaget i ethvert møde, der overhovedet findes, og vi er
inviteret til. Det kan jeg jo også kun gøre, fordi jeg har nogle rigtige gode bestyrelsesmedlemmer, som tager sig af alt det andet.
Hvad har vi så nået. Alle i kommunen ved nu hvem KTF er, og alle i
dansk sejlunion ved, hvem KTF er. Vi er indkaldt i dansk sejlunion,
hvor vi er en ud af tre repræsentanter for Sjælland, der skal finde
ud af hvad tursejlerne hvorledes D.S. og tursejlerne kan få et bedre
samarbejde. Det bliver spændende at arbejde med.
Vi fik afholdt vores første nytårskurv. Et tilløbsstykke som er kommet for at blive. 70 mennesker ser vi jo ikke hver dag i klubhuset.
Lidt ost og champagne er åbenbart det, der skal til, for at folk kommer op af stolen og ikke noget så ligegyldigt og kedeligt som et
banko. Ved årets banko var vi nemlig kun 11 medlemmer og 10
bestyrelses medlemmer.
Vi er jo i bestyrelsen så småt i gang med næste års arrangementer.
Vi har fundet datoer for sejlerskolen og spiler sejlads, som i kan
læse videre om i bladet.

4
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Vi har desværre lagt generalforsamlingen, hvor der er tur til Berlin.
Det går selvfølgelig ikke, så vi rykker den til den 12 marts.
De rigtige gode nyheder er, at vi har fået en byggetilladelse til vores container løbende i fem år, og mange tænker nu, hvad med
klubhuset. Det samme har jeg tænkt siden den 9. september, hvor
jeg afleverede en ansøgning hos kommunen. Vi kan da ikke have
en container liggende uden et klubhus. Og nej højtærede medlemmer, det kan vi ikke.
Jeg har nu fået godkendelsen, som løber i tre år frem til 31-12
2013 Så nu har vi fået ro i bestyrelsen og vi kan begynde at budgettere. Det skal lige siges, at vi afsatte på sidste bestyrelsesmøde
30000 kr. til et nyt køkken i klubhuset. Det hænger jo i laser.
Vi har fået nye pengeløse ølautomater og jeg frygtede lidt i starten
jeres holdning. Vi var jo desværre nød til at gøre noget, idet klubhuset efterhånden var blevet et udsøgt mål for indbrudstyve. Jeg
hører, at det går fint og ølsalget er endda begyndt at stige, til vores
kassers glæde.
Nu er der kun, at vente på foråret, men når man kigger ud af vinduet, så ligger det vist langt ude i fremtiden.
Formand
Jørgen Swartz
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5

Budget
2010

Tyveri og nye ølautomater

Budget
Drift 2009 2009

IndtægKontingenter
Codan indtægter
Medlemsgebyrer
Andre indtægter
Klubbåd indtægt
Salg i klubhus
Annonceindtægter
Arrangementer
Merchandise
Renteindtægter

Vi har i klubben haft en del tyverier på det sidste , hvor de har
smadret vores ølautomater, den sidste gang var de så ødelagte at
de ikke kunne redes. Derfor har vi nu med forsikringens hjælp fået
muligheden for at investere i 2 helt nye automater. De nye automater er pengeløse, de fungere sådan at man gratis får udleveret
en pengenøgle som man så kan få fyldt penge på af et bestyrelsesmedlem.
Pengenøglen kan man få udleveret af et bestyrelsesmedlem

105.000,00 96.265,00 100.000,00
1.500,00 1.363,00
3.000,00
1.500,00 1.600,00
3.000,00
50.000,00 2.001,00
1.000,00
7.500,00 6.275,00
11.450,00
160.000,00 167.874,25 170.000,00
4.500,00 4.375,00
6.000,00
2.000,00 1.634,00
3.000,00
500,00
900,00
2.000,00
15.000,00 18.136,21
25.000,00

Bestyrelsen
Indtægter i alt

Opsang-

347.500,00 300.423,4 324.450,00

Udgifter

Vi mangler indlæg til vores blad.
Kom nu i sving og lad os høre noget om jeres sommerferie til søs. utilfredshed med klubben eller bare en god historie.
Ærbødigst
redaktørerne

Vejret på KTF hjemmeside
Der er oprette nogle sider, hvor jeg har samlet vind og strømforhold fra
www.frv.dk Jeg har lavet 4 prognoser på hver side med 3 timers variation.... og lige til at printe ud. Siden vil løbende blive opdatteret med
info vedr vejret
http://kastruptursejler.dk/vejr/index.php

Kontingenter
Arrangementer
Mellemkonto
Møder
Porto

35.000,00 31.713,19
25.000,00 22.899,44
0,00
0,00
10.000,00 6.626,41
5.000,00 3.830,00

29.000,00
25.000,00
0,00
10.000,00
6.000,00

Vimpler og stanDiverse
Driftsudgifter
klubhus
Klubblad
Gaver
Administration
EDB omkostninger
Forsikringer
Klubbåd udgift
Stempel og gebyr

0,00
0,00
60.000,00 27.067,93

0,00
30.000,00

25.000,00
15.000,00
1.500,00
8.000,00
6.000,00
5.500,00
10.000,00
2.000,00

35.000,00
25.000,00
1.500,00
8.000,00
6.500,00
5.500,00
10.000,00
2.000,00

21.405,34
14.153,75
1.652,00
8.844,90
11.705,00
4.924,13
12.976,66
1.692,19

Udgifter i alt

208.000,00 169.490,9 193.500,00

Resultat

139.500,00 130.932,5 130.950,00

OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages !!
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FASTELAVN
20 feb 2010 kl 11:00 i klubhuset
Vi vil igen i år arranger fastelavn i klubben, så mød op med jeres børn eller
børnebørn.
Der vil være tøndeslagning for børn og for de voksne.
Pølser sælges til fordelagtige priser.
Tilmelding i klubhus og på hjemmesiden senest den 14-02-2010
Præmie til bedst udklædte

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling den 12. Marts 2010 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 kasser 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
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20
februar.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret skipperlabskovs med tilbehør.
Bestyrelsen

CHAMO – ME
FRANK RENÉ EKSTRÖM

Bygningskonstruktør M.A.K.
Tegnestuen BONITA - Tømrer & snedker
Tegninger - Myndighedsbehandling - Konstruktion - Udførelse
Tlf. Privat: 3251 1660
18

Mobil: 6126 8241

Tlf. Bil: 6126 1314
7

Vinterbilleder

AOF havde formøblet en egenkapital på 7 mio. kr. over nogle år
med til sidst konkurs til følge. Bestyrelsen havde ikke været dygtig
og alle redningsforsøg viste sig utilstrækkelige, men bestyrelsen
havde ikke optrådt spekulativt eller udvist ligegyldighed og blev
frikendt.
Revisorers ansvar.
Revisorer kan primært ifalde et professionsansvar eller det der ligner et professionsansvar for mangelfuld opgavevaretagelse. Revisorer kan derimod som udgangspunkt ikke hæfte for et tab, som
bestyrelsen har påført andre, sådan som det måske ligger i spørgsmålet, da revisorerne ikke tager beslutninger om driften, men kontrollerer driften så at sige.
Revisorer har til opgave at være medlemmernes kontrollant af bestyrelsens drift af foreningen, og den opgave skal de udføre grundigt og ordentligt, og de skal have evnerne til at gøre det. I modsat
fald kan en revisor ifalde et (professions)ansvar for mangelfuld rådgivning og opgavevaretagelse. Revisionen bør i øvrigt både omfatte
en finansrevision (stemmer regnskabet) og en forvaltningsmæssig
revision (er pengene brugt fornuftigt og ansvarligt og i overensstemmelsen med lovene, generalforsamlingsbeslutninger m.v.).
Klubben bør ikke på samme tid have bilagskontrollanter og revisorer. Bilagskontrollanter er en opfindelse, der blev gjort i fagforbund
m.v., da disse blev pålagt ved lov at have professionel revision, og
opfindelsen er ikke en god idé. Klubben bør kun have ét kontrollerende led, nemlig en revision, som så kan være en professionel revision ude i byen eller en folkevalgt lægmands-revision, typisk
valgt blandt foreningens egne medlemmer.
---000--Det må vist være det. Hvis klubben ønsker yderligere viden, kan
den finde flere pjece på DIF’s hjemmeside om emnet (under Ledelse).
Med venlig hilsen
Jan Larsen
Juridisk konsulent

8

17

Generalforsamlingen 2009
PÅ sidste års generalforsamling havde vi en debat om hvorvidt vi
skulle ændre revisor til bilagskontrollant i vores vedtægter. Samtidig kunne det være interessant at få uddybet hvad en bestyrelse
hæfter for ved e evt. underslæb. Jeg har spurgt i D.S. og de har
sendt de videre til deres Jurist, Her er hans svar.
Kære Steen,
Det er et tilbagevendende tema i klubberne, om bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt, mens spørgsmål om revisorernes ansvar
er relativt sjældne, men bestemt ikke irrelevante. Emnet er imidlertid nok ikke helt så problematisk og dramatisk, som spørgsmålet
lidt lægger op til.
Personlig hæftelse.
Det principielle udgangspunkt er, at det er foreningen som sådan,
der som selvstændig juridisk person (på samme måde som f.eks.
et aktieselskab eller en fond) hæfter for foreningens aktiviteter. De
enkelte bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke. Det er foreningen, der
indgår kommercielle aftaler; det er foreningen, der optager lån i
banken; det er foreningen, der ansætter trænere - og det er hver
gang foreningens kasse og kun den, der hæfter så at sige.
Der er således vandtætte skotter mellem foreningen og de personer, der leder foreningen. Ofte går klubbernes bekymring allerede
på, om foreningens kreditorer frit kan rette deres krav fra den løbende drift mod både foreningen og mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det kan kreditorerne ikke, aldrig. Selv i en situation
med økonomiske vanskeligheder eller endda i konkurs kan dette
ikke ske; også her er den absolutte hovedregel, at foreningen og
kun foreningen er ansvarlig.
Kun hvis et bestyrelsesmedlem handler groft uforsvarligt, enten
gennem handlinger eller undladelser, og derved påfører tredjemand
(eller foreningen selv) et tab, kan et personligt ansvar komme på
tale. Der vil være tale om helt ekstraordinære tilfælde, og f.eks.
mener DIF stadig, at byretsafgørelsen i Virum-Sorgenfri sagen er
forkert. Illustrerende blev bestyrelsen for AOF-Århus for nogle år
siden i Højesteret frikendt for personligt ansvar i et tilfælde, hvor

16

Central støvsuger
Det havde længe irriteret mig at slæbe rundt på støvsugeren, når der skulle
gøres rent, så der skulle findes en løsning...

Støvsugeren er helt almindelig som vi kender den fra hjemmet til 220 volt (800
watt). Denne kan også benyttes, når vi ikke ligger i havn, det kræver dog du har
en generator som kan trække den - men måske støvsuger vi ikke så meget ude
på vandet?
Men, som sagt, det er bøvlet at trække rundt med en sådan støvsuger. Jeg har
installeret støvsugeren centralt i båden (under agterste sofa i salonen), her blev
den permanent tilsluttet en stikkontakt, således at støvsugeren altid er tændt,
men kan afbrydes på stikkontakten, der let kan nås fra klappen.

Men det smarte kommer nu:
jeg købte en 4 meter lang fleksibel støvsugerslange, denne er så blot altid monteret på støvsugeren og foldet væk i rummet ved denne. Det er nu let at støvsuge, idet slangen kan nå hele skibet rundt, en virkelig smart løsning, når jeg selv
skal sige det, og ikke særlig kostbar. Måske kunne dette også virke i din båd?

Denne side er skrevet af Jens Koch i samarbejde med Danske Bådejere.
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På falderebet.

SPENNER’ S FACADERENS
Når kvalitet er vigtig

Hvordan ved man
med sikkerhed at
Adam var i paradis?
Han havde ingen svigermor

Skilt set i vinduet i en skotøjsbutik
Hvis de ikke kan li vores højhælede,
kan de få et par flade

Manden til sin kammerat. ” har du hørt man har
fået viagra til kvinder.
Kammeraten: ” Hvordan virker det”
Manden: ” Man sprøjter det ind i kvindens knæ, så
kan hun stå 15 timer i køkkenet”

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.

Kvartalets gåde.
10 ? 5 ? 7 ? 7 = 2
Indsæt +, -, /, x, så regnestykket går op.
Utrolig nok så havde ingen fundet julemanden i sidste kvartals gåde.

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
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Skal du snart til mekaniker
mormor? Hvorfor det? Far
siger at du har en skrue løs

Berømte sidste ord

Skolesejlads og Spiler sejlads.
Så er vi igen i klar med en ny sæson skolesejlads og
spiler sejlads.
Datoer for skolesejlads er mandag den 3, 10, 17 og 31
maj samt 7 og 14 juni.
Datoer for spiler sejlads tirsdage i maj: 4, 11, 18, 25
Erik og Nicklas glæder sig til at modtage jer.

1. Den er så tam at man kan putte
hovedet ind i munden på den...
2. Det her er en spiselig svamp...

Det står sytten blondiner
udenfor et diskotek.
Hvad venter de på Den
sidste. Der står man skal
være 18 for at komme
ind

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..

Husk tilmelding på vores hjemmeside eller til Jan Hauder tlf.40545680

7. Jeg går over broen først...

Hilsen Bådudvalget

9. Hahaha...Lundin..hvad er det for et
bøssenavn...

8. Mis..mis..mis....

Oplæg til falderebet kan sendes på mail til finn@navis.dk
14

11

12

13

