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Sikkerhed til søs
Fredagscafe
Generalforsamling
Redningsevent
Påskebanko
Startoptur
Standerop
Pinsetur
Fisketur
Kapsejlads 25 års
Sankt Hans
Helsingborg
Hventur
Krebsegilde
Saltholm rundt
Fisketur
Afriggerfest
Stander ned
Fredags cafe
Fredags cafe
Julebanko

Deadline næste klubblad d. 30. April 2016.
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Formandens Klumme

Så blev det 2016 efter et 2015, hvor der var rigtigt mange
aktiviteter i Kastrup Tursejler Forening.
År 2016 fortsætter hvor det gamle slap, med veloverstået
julefrokost i Vægterparkens lokaler i erindring kan vi se
frem til et vinter/forår med fredags café, generalforsamling,
og 2 tema-aftener. Husk at tjekke vores klubkalender på
hjemmesiden eller i klubhuset.
Klubbåden var i 2015 en større udgift med nyt forstag og
nye hynder. Der vil også i 2016 være udgifter til klubbåden,
da en ny sprayhood er tiltrængt. Klubbåden bliver desværre
ikke brugt i det omfang bestyrelsen og jeg kunne ønske. For
at fremme brugen af klubbåden arbejder bestyrelsen pt. med
et forslag til, at gøre det enklere, at reservere den, samt at
gøre betalingen symbolsk for medlemmer.
3

Saltholm Rundt bliver i år afholdt for 25. år i træk. Oprindeligt
var det ikke et klubarrangement, men da Dansk Sejlunion ikke
længere kræver, at medlemsklubberne kun holder kapsejlads
med målerbrev, er det blevet besluttet, at gøre det til et officielt
klubarrangement. Reservér d. 4. juni 2016 til kapsejlads og efterfølgende fødselsdagsmiddag på Flakfortet.
Onsdagssejladser har desværre mistet tilslutning så det er blevet besluttet, at i 2016 vil der kun være 2 sejladser, begge i
nærheden af de 2 Saltholm Rundt. Hvis behovet og interessen
viser, at dette er for få, så vil vi selvfølgelig tage det op igen.
For datoer; check venligst Klubkalenderen.
Jeg vil benytte lejligheden til, at opfordre medlemmerne til, at
melde sig som tovholdere på nogle af vores arrangementer. Vi
mangler friske kræfter til vores afriggerfest.
Jeg glæder mig til, at se jer til arrangementer på vandet og i
klubhuset.

Rigtig god vind!
Steen Grønbjerg
Formand
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Saltholm Rundt 25 år.

I 2016 er det 25 år siden vi startede kapsejladsen, som vi
siden har sejlet 2 gange om året.
Det vil vi gerne fejre, med alle som deltager i kapsejladsen,
samt tidligere deltagere og alle fra KTF som kunne have lyst
til, at fejre dette med os.

Lørdag den 4. juni 2016.
Det er vedtaget (enstemmigt) af deltagerne på sidste sejlads,
den 5. september 2015, at vi spiser en buffet i restauranten
på Flakfortet.
For at kunne få plads i restauranten, skal tilmelding og
betaling senest være foretaget den 1. maj 2016.
Vi forventer en pris på ca. 300 kr. pr. person.
Jeg vil være nede i KTF`s klubhus mandage mellem
kl. 18 - 19 i hele april måned for tilmelding.
Mail: nik.nordstjernen@live.dk, Mobil: 4133 5600.

De bedste sejlerhilser Niklas Joensen.
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Ingen båd

Preben Jørgensen
Karsten Krogsgård

Tai-Pan

Sejlbåd

Johnny Christensen

Ingen båd

Benny Herskind

Schrøder

Appolo 32

2650

Karina og Jan Oldhøj

Olivia

Princess

1019
Ingen båd

Peter Michelsen

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2016
Kontingenter:

Enkeltmedlem…………….. 400 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 telefon nr. 40 25 39 91.
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Hvad du ønsker, skal du få!
Fordele:
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 220 kr.
(Der kræves ansvarsforsikring, for at ligge i
Kastrup Lystbådehavn)
Billig års kontingent for enlige 400 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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Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66

suzettehansen0@gmail.com
www.kastruptursejler.dk

Kastrup, April 2015
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.
Kasketter kan ligeledes købes for kr. 50,00.
Leveringstid: ca. 8 dage.
Betaling bedes ske ved bestilling: Til Suzette Hansen
Bestilles ved at kontakte Suzette på telefon nr. 6092 0666 eller på
mail: suzettehansen0@gmail.com
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Kastrup Tursejler Forening
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling fredag
den 18. marts 2016 kl. 18.30 i Campingbygningen Amager
Strandvej 285.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
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.
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 revisorsuppleant for et år.
Valg til diverse udvalg.
Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret
skipperlabskovs med tilbehør.
Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at § 1 i vedtægterne ændres fra:
Foreningens navn er Kastrup Tursejler Forening. Foreningens adresse er
formandens adresse. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.
til
Foreningens navn er Kastrup Tursejler Forening. Foreningens adresse er
klubhusets adresse, alternativt formandens adresse. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.
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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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Adgangskort til klubhus
Nyt adgangskort
Skriv en mail til:
Else Marie Pallesgaard, sirenabent@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:
Else Marie Pallesgaard eller Tommy Hansen.
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"Banko"
Vi afholder påske-banko i klubhuset
søndag den 20-03-2016 kl.14.00.
Pladerne koster 25 kr. stk. og 3 for 50 kr.
Der vil være 10 spil og med præmier til en og to
rækker samt til hele pladen, med
sidemandsgevinster.
Vi afslutter med et ekstra anderledes spil til 25 kr.
I pausen serveres der kaffe og kage.
Tag børn, børnebørn, mor eller far med til en
hyggelig eftermiddag, med andre KTF´ere.
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Skole sejlads
Mangler du den praktiske del af duelighedsbeviset,
har du nu mulighed for, at tage det her i Ktf.
Undervisningen foregår hver torsdag kl. 17:30
(andet kan aftales med instruktøren)
Undervisningen forgår i vores Klubbåd og primært
for motor.
Første gang er torsdag den 26. maj og undervisningen kører frem til 17. juni, derefter fra den 11. August og frem til 20. oktober.
Forudsætninger for deltagelse er, at man har bestået den teoretiske prøve og er medlem i Ktf
Maks. antal deltagere er 4 personer.
Tilmelding skal ske til kastruptur@gmail.com

Tema aften - Lynetten
d. 24.02.16 kl. 19.00
Lynettens Bådservice kommer og demonstrer redningsflåde og oppustelige redningsveste. Der vil
være mulighed for servicering af din redningsvest,
samt køb af nye patroner.
Husk at din redningsvest helst skal serviceres
hvert år. Der skal som minimum, hvert andet år
have ny tablet/udløsermekanisme for automatisk
udløsning af vesten.
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HJERTESTOP
Ved du hvad du skal gøre?
Vil du høre om hvad du skal gøre, hvis du finder/
overværer en person, falde om med hjertestop.
Der vil være et kort foredrag om hjertestopbehandling, også kaldet Hjerte-Lunge-Redning
( HLR ), samt gennemgang af en hjertestarter
(AED).
Herefter vil der være mulighed for at afprøve både
HLR, kunstigt åndedræt, stabilt sideleje, samt AED,
for det antal deltagere som vi kan nå.
Det foregår i klubben, d. 14/3-16. kl. 18.30.
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Vinterens sidste fredags café
d. 26.02.16 kl. 16:30
Kom ned i klubhuset og få et par hyggelige
timer med andre KTF´ere,
der kan købes mad til billige penge.

Fredags Café starter op igen
d. 28-10-2016.
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Til Orientering:
Bestyrelsen har besluttet, at i år vil
regnskabet være, at finde på vores
hjemmeside, samt der vil være ligge nogle
fysiske eksemplarer nede i klubben.
Linket vil snarest blive lagt op på
www.kastruptursejler.dk

OBS OBS OBS
Hvis I har nogle gode indlæg,
billeder eller hvad det nu måtte være,
som I gerne vil have med i bladet, så
hold Jer endelig ikke tilbage.
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Hos frisøren :
Kunden : Og De garanterer altså, at dette middel hjælper ??
Hjælper, det er ikke ordet. En af mine kunder var totalt
skaldet, da han begyndte behandlingen.
Og da han tre uger efter fik regningen, stod han fortvivlet
og rev sig i håret i et helt kvarter.
Jeg har fået nyt høreapparat. Nu kan jeg igen høre alt.
Det var da fedt....hvad kostede det?
Kvart over ni.
Det er dårligt vejr og det har regnet uafbrudt i mange
timer.
Min kone står ved vinduet og ser trist ud.
Jeg må hellere lukke hende ind igen….
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Den lille skildpadde kravler møjsommeligt op i et træ.
Efter flere timers strabadser når den toppen, basker med
forbenene og falder til jorden.
Igen og igen prøver den, men hver gang falder den bare
ned. To fugle betragter med bekymring, hvad der sker:
- Ved du hvad, skat. Jeg tror altså, vi skal fortælle ham, han
er adopteret.

En blondine ringer til SAS
- Hvor lang tid tager det at flyve til
Brasilien?
- Lige 2 sekunder, svarer damen fra SAS
- Tak, siger blondinen, og lægger på.
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Loppemarked

Der er flere der tidligere har tilkendegivet, at
de var interesseret i et loppemarked i klubben.
Det blev forsøgt i sensommer 2015, men blev
aflyst pga. for få tilmeldte.
Hermed en forespørgsel om du skulle være
interesseret i en bod, hvis der afholdes
loppemarked i klubben i april eller maj
måned.
Giv en melding hvis du er interesseret i en bod,
og oplys om der er en weekend der passer
dig bedst.

Send til mail: abandresen35@gmail.com
20

21

Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Steen Grønbjerg
Finderupvej 87
2770 Kastrup
Tlf. 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
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66
suzettehansen0@gmail.com
Best. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Tlf 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
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com
Best. suppleant
Else Marie Pallesgaard
Hyben Alle 98, st. tv.
2770 Kastrup
Mobil 25 30 32 83
sirenabent@gmail.com
Codan ansvarlig
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk
Annoncer
Bjarne Kristensen
Televænget 10
2770 Kastrup
Mobil 26 22 06 51
Bjarne1_99@hotmail.com
Redaktion
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
Tommy Hansen

Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Palle Hansen

Ølautomater
Brian Andresen
Jim
Kalle

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