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KTF - Planlagte aktiviteter i
2015

13. Marts
11. April
09. Maj
23. Maj
23. Juni
04. Juli
08. August
30. August
12, September
13. September
19. September
10. Oktober
24. Oktober
05. December

Generalforsamling
Stander op
Fisketur
Pinsetur
Sankt Hans
Helsingborg Tur
Hven Tur
Krebsegilde med HYC
Fisketur
Loppemarked i KTF
Afriggertur
Stander ned
Afriggerfest
Julebanko

OBS! Indlæg og eller billeder
til klubbladet modtages !!

KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture

Deadline næste klubblad d. 30. April 2015.
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Formanden udtaler sig

Bag os ligger et helt år med sorger og glæder. For de fleste vil
det være glæderne, som står klarest. For andre er det sorgerne, der fylder mest i tilbageblikket.
Men foran os ligger et helt nyt år, som vi allerede fylder med
forventninger og ønsker. ”Hvad du ønsker, skal du få” har mange af os sunget med den gamle julesang; men vi ved jo godt, at
helt så nemt er det ikke. Vi forventer os så meget. Måske skal
vi snarere huske at forvente noget af hinanden.
Sådan udtrykte vores kære dronning sig i sin nytårstale og for
en gangs skyld gik hun lidt til bidet.
Vender vi talen mod KTF, må vi også konstatere, at vi ikke fik
alt hvad vi ønskede i 2015.
Vi fik endnu engang holdt nogle gode ture. Gode fester. Kapsejlaser, og hygge i vores klubhus. Og dette skyldes jo udelukkende nogle fantastiske innovative klubmedlemmer, som springer til, og gennem hårdt arbejde får arrangeret disse ting. En
stor tak til jer alle. Uden jer var det aldrig gået.
Vi fik ikke vores vinterplads tilbage. Vi kan håbe på at 2015 vil
bringe den frem igen. Der er lys forude.
Der vil blive etableret vinterpladser på den gamle legeplads og
med den grundige oprydning på de allerede eksisterende
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vinterpladser, som vores fantastiske havnemester har foretaget,
er det efterhånden lykkedes, at reducere Sibirien kraftigt.
Desværre er det heller ikke lykkedes, at øge medlemstilgangen
til vores klub, skønt vi har arbejdet med en række tiltag.
Dette er ikke kun et problem i vores klub, men et kæmpe problem generelt i samtlige klubber i sejlunionen. Ja i samtlige
idrætsklubber i Danmark.
Det oplevede jeg og nogle af vores bestyrelsesmedlemmer, da
vi var på foreningsweekend i Sverige. Det var samtlige idrætsklubber i kommunen, som sukkede efter medlemmer, såvel unge som gamle. Så konkurrencen er hård kære medlemmer.
Man skal passe på ikke at dø i sin egen myte, sagde Erik Clausen engang i en film. Vi skal passe på ikke, at blive selvfede
og tro alt nok skal gå, som det plejer. Vi må og skal være med
på beatet og arbejde på sagen. For netop problemet med faldende medlemstal kan og vil true vores eksistens i fremtiden og
som min kære rektor altid siger. når vi taler om elevtal. ”Vi står
på en platform, som der er gået ild i. Det er ikke problematisk
endnu, men vi skal passe på, at ilden ikke får fat”.
Med andre ord, vi må tage arbejdshandskerne på og komme i
gang og der hersker ingen tvivl om, at det bliver et langt og hårdt
træk. Men er der nogen der ved noget om modvind og om at
sejle i modvind, så er det os. Men i forhold til alle andre idrætsklubber, så ved vi også, at det er netop der, vi sejler hurtigst.
Efter otte fantastiske år som formand, har jeg valgt at trække
mig og jeg håber, der vil komme nye kræfter til, som vil arbejde
videre på, at værge nye medlemmer til vores klub. Det er en vigtig, men også svær opgave.
Et rigtig godt nytår til jer alle

God Vind
Formand
Jørgen Swartz
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Benny Larsen

Zorba

LM23

2208

Bjarne Gjerding

Miss Sophie

Ziger 600

369

Opslag.
Vi i bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der er to slags medlemskaber i KTF, et for singler og et for par.
Derfor vil vi gerne minde om, at man får rettet sit medlemskab til det
rigtige.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

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
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Kasserer søges:
Efter fire hårde år har vores kasserer valgt at
trække sig fra bestyrelsen. Derfor søger vi en ny
Kasserer.
Er der et af vores medlemmer, som har kendskab
til regnskab eller bare ønsker at indgå i bestyrelses arbejdet hører vi gerne fra dig.
Kontakt Jørgen Swartz på tlf 24465330
M.v.h
Bestyrelsen
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Kastrup Tursejler Forening
Hermed indkaldelse ordinær generalforsamling den 13. marts
2015
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
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret skipperlabskovs med tilbehør.

Indkomne forslag fra Boye Pedersen:
Undertegnede Boye Pedersen har forslag til en ny hjemmeside,
da den nuværende er meget kompliceret at forstå.
Med venlig hilsen
Allan Mathiesen og Boye Pedersen
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Karen Gleisner
Kasserer
Helmer Søgårds Alle 20 st. tv.
2770 Kastrup
TELEFON: 31 10 04 64

Kastrup, 1. januar 2014
PRISLISTE
T-shirt
herre og dame
T-shirt
herre og dame
T-shirt
herre fra 3XL
T-shirt
herre fra 3XL
Kan fås i alle farver.

110 kr. med KTF logo på forsiden.
150 kr. med bådnavn på bagsiden.
125 kr. med KTF logo på forsiden.
165 kr. med bådnavn på bagsiden.

Poloshirt
herre og dame
Poloshirt
herre og dame
Poloshirt
fra 3XL
Poloshirt
fra 3XL
Kan fås i alle farver.

210 kr. med KTF logo på forsiden.
250 kr. med bådnavn på bagsiden.
225 kr. med KTF logo på forsiden.
265 kr. med bådnavn på bagsiden,

Hvis man ønsker 2 linjer tryk på bagsiden koster det 40 kr. pr. linje.
Leveringstid: ca. 8 dage.
Betaling bedes ske ved bestilling: Overføres til vores bank :
Reg. nr. 6610 Konto: 0001471420
eller kontant til Karen.
Bestilles ved at kontakte Karen på telefon nr. 3110 0464 eller på
mail: karen@gleisner.eu
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Søtoilet og holdingtank

Dansk Sejlunion

Har din båd toilet om bord så er der nogle krav og regler du som sejler skal leve op til.
Læs her om de gældende regler for udledning af toiletaffald i danske og udenlandske
farvande.
Sejlads i danske farvande.
Kravene til bådens konstruktion med søtoilet og holdingtank, samt mulighed for
udledning af toiletaffald, afgøres dels af bygningsår samt bådens fysiske mål.
Selvom der er toilet om bord, skal båden ikke nødvendigvis have installeret en holdingtank. Mindre og ældre både kan være undtaget fra kravet, da det kan være svært at finde
plads til en holdingtank om bord.
Både bygget før år 2000, og som har et fast installeret toilet om bord, skal senest 1. januar
2005 installeres med en holdingtank og dæksgennemføring, hvis de er:
længere end 10,5 meter og
bredere end 2,8 meter og
bygget efter 1980
Alle tre kriterier SKAL således være opfyldt før en båd er omfattet af reglerne.
Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og ud
- styr m.v.
Alle både bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet, skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Dæksgennemføringen og resten af
installati- onen skal leve op til kravene defineret i ISO 8099.
Fra år 2017 skal nye både konstrueres udelukkende med dæksgennemføring og uden
skrog- gennemføring til udledning af toiletaffald.
Alle både omfattet af de ovennævnte tre installationskrav skal tømme deres holdingtank i
land. Toiletaffald må dog udtømmes i havet, hvis båden er 12 sømil fra land (i praksis er
det muligt meget få steder).
Øvrige både, dvs. de der ikke opfylder de tre konstruktionskriterier, må udlede toiletaffald i havet, hvis de minimum er 2 sømil fra kysten.
Udledning af toiletaffald i havne er forbudt.
Få danske havne har faciliteter til tømning af bådens holdingtanke (opdateret 2014). Ikke
desto mindre har du som sejler krav på at kunne få tømt din holdingtank på havnen, fx af
en slamsuger. Udgiften til tømningen skal afholdes af havnen.
Tømningsstationer i land er mærket med det internationale symbol (vist her). Standardisering for landtilslutning mellem skibets holdingtank og pumpen på land (ISO 8099) betyder, at du som sejler ikke skal medbringen en række forskellige sammenkobling- sled.
Det er sammenslutningen af lande omkring Østersøen, Helcom, der i 2002 vedtog en anbefa- ling til håndtering af toiletaffald fra fritidsbåde. Anbefalingen er i dag implementeret i
de fleste lande.
Sammenslutningen af lande omkring Østersøen, Helcom, vedtog i 2002 en anbefaling
til håndtering af toiletaffald fra fritidsbåde. Anbefalingen er i dag implementeret i de
fleste lande. Herunder kan du læse mere om reglerne i vores nabolande.
BEMÆRK: fra april 2015 er det forbudt for alle både at udlede toiletaffald i svenske
farvande.
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Regnskabet kan også ses på
vores hjemmeside
www.kastruptursejler.dk
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Blondinen skal ud at svømme 100 m
Blondinen skal ud at svømme 100 m brystsvømning.
Da alle er kommet ind, står de og venter på blondinen,
og efter lang tid kommer hun endelig.
Hun går direkte op til dommeren og siger:
"Det var uretfærdigt, jeg så de andre brugte hænderne".

Den lille thai-pige
Thai-pigen fik den så hårdt bagfra, at hun ramte
sengegavlen og ødelagde fortænderne.
Jørgen Leth sagde:
Det er jeg sgu ked af, jeg skal nok give dig erstatning.

Opskrift for blondiner
2 blondiner diskuterer en opskrift.
Hvad er der galt, spørger den ene.
Der står at jeg skal putte smør
på panden, men det bliver ved
med at løbe ned i øjnene på
mig.
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Gamle Oldemor
Ved begravelsen stod lille Peter ved siden af Oldemor:
Hvor gammel er du, Olde?
Snart 95 år.
Så kan det vel dårligt betale sig at gå hjem!?

3 smukke og dumme blondier mødte tilfældigvis en fe´
på de- res vej. Feén ville gerne hjælpe med 3 ønsker.

Den første blondine ville så ger- ne være mere
blond og vupti, så blev hun det.
Den anden ville gerne være endnu smukkere og
vupti, så blev hun det.
Den sidste ville gerne være dummere og vupti, så
blev
Bumletur
Karsten var en aften, ude med de gamle fodbold- kammerater. Den fik ikke for lidt, og før han fik set sig om,
var det morgen.
Han var ikke så glad for at skulle ringe hjem til Gitte,
men pludselig fik han en genial idé.
Han trykkede sit nummer, og da Gitte svarede, råbte
han:
Du skal endelig ikke betale løsepengene, jeg er sluppet
fri.
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Skolesejlads og Spiler sejlads.
Så er vi igen i klar med en ny sæson skolesejlads og spiler
sejlads.
Datoer for skolesejlads er onsdag den 6, 13, 20 og 27 maj
samt 3 og 10 juni.
Datoer for spiler sejlads torsdag i maj: 7, 14, 21 og 28
Husk tilmelding på vores hjemmeside eller til
Jesper 31 53 05 05
Hilsen Bådudvalget
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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. Medlem
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

Codan ansvarlig
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu

Sekretær
Steen Grønbjerg
Finderupvej 87
2770 Kastrup
Tlf. 42 21 65 15
sgroenbjerg@hotmail.com

Annoncer
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
Best. Suppleant
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 61 65
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com
Best. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Tlf 31 53 05 05
jesperbreinholdt@gmail.com
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Webmaster
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 31451190
finn@navis.dk
Redaktion Klubblad / Hjemmeside
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Formand
Tonni Søgaard
Udvalg
Finn Kristensen
Leo Nielsen

Sejlerskole
Martin Duekilde
Undervisning i sejlads med sejl

Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Jan Hauder
Kurt Johnsen
Allan Sekunda

Kanonudvalg
Boye
Jan Hauder

Turudvalg
Formand
Finn Dam
Udvalg
Finn Dam - Hventur
Kalle - Hventur
Else Marie - Pinsetur
Bent - Pinsetur
Allan Sekunda - Helsingborgtur

Erik Munnecke
Undervisning til duelighedsprøve

Ølautomater
Brian Andresen
Jim
Kalle
Rengøring
Suzette Hansen

Bådudvalg
Formand
Allan Broberg
Udvalg
Jørgen Swartz
Jesper Kristensen
Torben Dyhr

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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