
  

 

Bladet 
Årgang 16                              September 2016 

Kastrup Tursejler Forening 
Stiftet 21. Oktober 1994 

www.kastruptursejler.dk 

Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,  
SAMKAS og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 

Sommeren er ved at slutte! 
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Deadline næste klubblad d. 01. Januar 2017. 

  

 
KTF - Planlagte aktiviteter i 

2016 
               
       24.  Februar   Sikkerhed til søs 
 26.  Februar   Fredagscafe 
 18.  Marts   Generalforsamling 
 14.  Marts   Redningsevent 
 20.   Marts   Påskebanko 
 30.  Marts   Startoptur 
 09.  April   Standerop 
 14.  Maj.   Pinsetur 
 28.  Maj           Fisketur 
 04.  Juni    Kapsejlads 25 års 
 18.   Juni    Midsommerfest 
 02.  Juli    Helsingborg 
 06.  August   Hventur 
 20.  August   Krebsegilde 
 03.  September  Saltholm rundt  
 17.   September  Fisketur    
 24.  September  Afriggertur 
 22.  Oktober   Stander ned 
 28.  Oktober   Fredags cafe  
 19.  November  Afriggerfest 
 25.  November  Fredags cafe 
 03.  December  Julebanko 
 07.  Januar   Nytårskur 2017 
 21.    Januar   Julefrokost 
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    Formandens Klumme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så går sejlersæsonen på hæld, men der er selvfølgelig arran-
gementer i Kastruptursejler forening her i efteråret, som  
fisketur, afriggertur, afriggerfest, 2 fredags cafeer, osv.  
Følg aktiviteterne på hjemmesiden, på opslagstavlen i klub-
huset, eller her i klubbladet. 
Vi har fået ny hjemmeside med nyt design og et meget bru-
gervenligt layout. Årsagen til, at vi i bestyrelsen valgte at 
investere penge og tid i at få den nye hjemmeside op at kø-
re, har dels været på grund af hackere, der den ene gang ef-
ter den anden lagde vores hjemmeside ned. Dels at vi havde 
brug for en løsning med fuld support. Med den nye hjem-
meside følger et nyt brugernavn, som er jeres e-mail adres-
se. Passwordet får I hos Ann, og det kan ændres efter første 
login. 
 
I maj nummeret af vores klubblad nævnte jeg, at rygning er 
forbudt i klubhuset. Til trods for dette og alle de diskussio-
ner der gik forud, og foregik efterfølgende, må jeg desværre 
konstatere, at der stadig er nogen der ikke har forstået bud-
skabet, så derfor ;  
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Nej, du må ikke ryge i klubhuset fordi du er alene. På grund af, 
at det er forbudt at ryge i kommunale bygninger. 
Nej, I må ikke ryge i klubhuset, fordi I kun er rygere tilstede. 
Det er forbudt at ryge i kommunale bygninger. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sætte et vindfang op ved døren ind 
til klubhuset. Dette vil på hjælpe på træk i klubhuset, samt at 
give læ til dem, der opholder sig ude. 
 
Bestyrelsen har modtaget svar fra Tårnby kommune vedr. vo-
res ansøgning om forlængelse af lejemålet for klubhuset i 3 år. 
Desværre har økonomiudvalget i Tårnby kommune kun bevil-
get, at vi får forlænget lejemålet til udgangen af 2017. Der er 
intet i svaret fra kommunen, der indikerer at vi ikke kan få le-
jemålet forlænget yderligere, men det indikerer dog, at vi skal 
finde et andet sted inden for en kort årrække.  
Bestyrelsen har derfor nedsat et udvalg der skal arbejde med 
forskellige løsninger/ muligheder. Jeg håber, at kunne fortælle 
mere om dette arbejde i næste klubblad og til generalforsam-
lingen i marts. 
 
Jeg håber, at I vil bakke op om efterårets og vinterens arrange-
menter. 
 
 

 

 
Rigtig god vind! 

 

Steen Grønbjerg 

Formand 
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”Fredags CAFE”    
 

Vi fortsætter succesen. 
 

       28. Oktober   kl. 16:30 - ???                   
 25. November kl. 16:30 - ??? 

 
 

Kom og få en hyggelig snak med andre KTF´ere og  
få en rigtig god kop kaffe. 

     
 
 
 
 

Der vil være lidt til ganen, samt lidt  
forskellige kager, og    

mon ikke der er mulighed for at få èn lille  
     en til kaffen!        

 
 

  SKÅL!!! 
  

Vi håber på at se rigtig mange til disse  
Fredagscafeer! 

 
 
  Venlig hilsen Bestyrelsen 
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Saltholm rundt.  
Vores Saltholm rundt var en succes langt over mine for-
ventninger. Det takket være deltagelse af de 16 starten-
de både, samt forhenværende deltagere og mange nu-
værende klubmedlemmer som deltog i festlighederne 

på Flakfortet. 
Jeg vil samtidig benytte lejligheden, til at takke alle del-
tagere for den flotte respons, af vores arbejde med sej-

ladsen gennem årene. 
Resultatliste fra sejladsen 

 
Nr - 1 - Josefine               Dehler 34               Jesper 
Nr - 2 - Danico                 Person 32               Sofus 
Nr - 3 - Lene Merethe   Hanse 40                Uffe 
Nr - 4 - Orion                Najade 360            Erik 
Nr - 5 - Siesta               Najade 343            Ulrik 
Nr - 6 - Aslaug               HR 342                   Kirsten 
Nr - 7 - Nordstjernen    Faurby 36               Niklas 
Nr - 8 - Trio                   Dehler 34               Søren 
Nr - 9 - Slowmotion      Luffe 40                  Benny 
Nr -10 - Maximus          Maxi 95                  Torben 
Nr -11 - Freja                 Bavaria 31              Martin 
Nr -12 - Sofie                Vinde 50                 Finn 
Nr -13-  5'eren                Folkebåd                 Per 
Nr -14 - Nusser              Draco Summer      Keld 
Nr -15 - Hugin                Erria 25                   Morten 
Nr -16 - Eos                   Nauticat 33            Jørgen 
 

   Kærlig hilsen Niklas  
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Afriggerfest  
 

Lørdag d. 19-11-2016  
kl. 18:00 i Vægterparken`s  

Selskabslokale. 
 

Billetter købes tirsdage mellem  
kl. 16:00-18:00 i klubben  

”hos Kalle” 
 

Pris 150 kr. pr. person. 
 Sidste tilmelding d. 01-11-2016 

 

Menu: 
Gammeldags oksesteg m. tilbehør 

Kaffe og kage 
 

Øl, vin, vand til lave priser, senere på 
aften vil der være levende musik. 

Baren åbner kl. 17:00 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOak1rO9wccCFUyMLAodZi8D3Q&url=http%3A%2F%2Fwww.chatbreak.dk%2Fclipart%2Ffest%2Ffest.htm&ei=w-3aVaa3A8yYsgHm3ozoDQ&psig=AFQjCNEQbcVZa7WwfSsQmD4Uvff0pt_mWg&ust
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3Byea8wccCFcOMLAod65kK6g&url=http%3A%2F%2Fwww.b1908superveteran.dk%2Findex.php%2Fitem%2F35-fest-begge-hold&ei=Ie3aVZ2tFsOZsgHrs6rQDg&psig=AFQjCNHCV8Di7Ph7P1
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En lille oversigt over hvad der sker i løbet af året i 
KTF. 

 
 
Nytårskur(v). 
Første lørdag i Januar. Sammenkomst i klubhuset, hvor KTF 
er vært ved en sandwich / snack og boblevand. Du kan hilse 
på og ønske andre  KTFèr godt nytår, 
 
Julefrokost. 
Da december er en travl måned, afholder KTF julefrokost i 
januar, i 3F /  Vægterparken. Den består af mange hjemme-
lavede retter + kaffe.  Derefter er der dans til super orkester. 
Bar med øl, vin, vand, snaps og drinks, til billig pris. Der er 
tilmelding med egenbetaling. Gæster er velkomne. 
 
Opstarttur. 
Første sejlads for de ”hurtige” i vandet. De sidste par år til en 
svensk havn, hvor man typisk hygger sammen i bådene fre-
dag, og er kulturelle lørdag, som efterfølges af middag på 
restaurant. Mette og Martin Duekilde står for denne spæn-
dende tur. 
 
Pinsetur Tårbæk. 
Denne tur starter med spisning på bakken fredag, for egen 
regning. Sammenkomst lørdag kl. 14,00, hvor KTF er vært. 
Grillen startes kl. 18,00 hvor vi griller medbragt mad. søndag 
er der fælles pinsefrokost i klubhus (tilmeldingsliste i KTF). 
Mandag hjemtur, eventuelt til Flakken (hvis det er godt vejr), 
hvor vi spiser rester. 
 
To fisketure maj og september, se klubblad / hjemmeside.. 
 
Midsommerfest. 
En rigtig hyggelig lørdag aften i klubben, hvor vi rejser det 
store telt. Efter fælles grill, spiller orkesteret op til dans. Man 
køber drikkevarer i klubben, men medbringer selv tallerkner 
glas og bestik. Venner er velkomne. 
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Helsingborgtur. 
Vi besøger vores venskabsklub i Helsingborg, hvor de arrangerer 
fest for os, og dem. Vi medbringer drikkevarer. Det starter med 
KTF komsammen lørdag kl. 14,00. Senere middag – fest og slut-
ter søndag med morgenbord, som HYC giver, vi medbringer bit-
ter. Tilmelding med antal. 
 
Hventur. 
Kom fredag hvis mulig, Kyrkebacken er en dejlig havn. KTF 
arrangement starter lørdag kl. 14,00 bag museet, med en lille en 
og info om hvad dagene vil bringe. Vi lejer et stort telt, som er 
vores ”base” og her griller vi lørdag aften, og ty-
pisk  efterfølgende med guitarspil og ”nydelig” fællessang. Søn-
dag, Hven rundt på cykel, for de friske. Hven er 4,5 km lang og 
2,4 km bred. En hyggelig tur, med pitstop, på max 4 km. 
 
Krebsegilde. 
En fest som KTF afholder i telt foran klubhuset, sammen 
med  vores venner fra HYC Helsingborg. De medbringer krebs, 
KTF sørger for resten. Drikkevarer købes i klubhuset. Festen 
slutter søndag morgen med fælles morgenmad, i klubhuset, som 
KTF giver. Dette er et arrangement med tilmelding og egenbeta-
ling. Kun for medlemmer, af hensyn til plads. 
 
Afriggertur. 
En sidste fælles sejltur, ud i det blå, med spisning på restaurant. 
 
Afriggerfest. 
Som afslutning på sejlersæsonen holder vi en fest i 3F / Vægter-
parken. Det er med middag, kaffe og kage. Derefter er der dans 
til orkester. Der er selvfølgelig også en bar med venlige priser. 
Kom og hyg med andre KTFèr. Her er der også tilmelding og 
egen betaling, hvor du meget gerne må medbringe venner. 
 
Fredags cafe` 
Arrangement i klubhuset fra kl. 16,30. hvor der er mulighed for 
at købe lidt mad og drikkevarer, og få en hyggesnak med andre 
medlemmer. 
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NYE MEDLEMMER   

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Denis Andersen 
Peter Sommer 

Dreamcatch Bayliner  

Kasper Ring Ingen Ingen  

Lars & Lena Pro-
minczl 

Ingen Ingen  

Marianne Olsen 
Søren Tolbod 

Ingen  Ingen  
 

Peter Ørnbo Jasmine Jasmine 25  

 

 
 

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 
2016 

 

Kontingenter:     Enkeltmedlem…………….. 450 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 mobil nr. 40 25 39 91. 

mailto:alexklett@gmail.com
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Bliv medlem i Kastrup tursejlerforening! 
 

Fordele: 
 

Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 220 kr. 
 

(Der kræves ansvarsforsikring, for at ligge i  
Kastrup Lystbådehavn) 

 
Billig års kontingent for enlige 450 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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Kastrup, April 2015 
 
PRISLISTE  
 
T-shirt   herre og dame  110 kr. med KTF logo på forsiden. 
T-shirt   herre og dame  150 kr. med bådnavn på bagsiden. 
T-shirt herre fra 3XL  125 kr. med KTF logo på forsiden. 
T-shirt herre fra 3XL  165 kr. med bådnavn på bagsiden. 
Kan fås i alle farver. 
 
Poloshirt herre og dame  210 kr. med KTF logo på forsiden. 
Poloshirt herre og dame  250 kr. med bådnavn på bagsiden. 
Poloshirt fra 3XL             225 kr. med KTF logo på forsiden. 
Poloshirt fra 3XL            265 kr. med bådnavn på bagsiden, 
Kan fås i alle farver. 
 
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  
 

 
 
 

 

 

Suzette Hansen 
Nordmarksvej 103 st.th 
2770 Kastrup 
Mobil 60 92 06 66 
 
suzettehansen0@gmail.com 
www.kastruptursejler.dk 
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FORÅRETS FISKEKONKURRENCE  
 

 

 

 

 

 
Der var mødt rigtig mange op til forårets fiskekonkur-
rence. Vi startede dagen på sædvanligvis med mor-
genmad og en lille dram, herefter blev fiskeriet givet 
frit. EOS havde udover undertegnede, mit barnebarn 
Simun og ”bokser” Benny med, vejret var bare helt i 
top, vi fik afsøgt alle de ”hemmelige” områder, det 
gav da også resultat og de første fisk blev hevet om-
bord, det blev til 7 torsk i størrelsen 1,4 – 1,6 kg uden 
motor, dog ingen i præmierækken, men besætningen 
var ganske tilfredse med resultatet. Efter sigende var 
der både der slet ikke kom hjem med nogen form for 
fisk.  
 
Tak for et godt arrangement, og ikke mindst at vejrgu-
derne var med os.  

 

   Gulle og besætningen fra 
     EOS 
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             KLUBSTANDEREN 
 

Klubstanderen er inkluderet i det årlige klub-
kontingentet, så det 
forventes selvfølgelig, at der sejles med en 
”frisk” stander. 
 
Vi udleverer standere ved alle arrangementer, 
startende ved generalforsamling og stander-
ophaling. 

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. 

mailto:sirenabent@gmail.com
mailto:tommy@40787242.dk
mailto:tonnis.post@Gmail.com
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Ny Hjemmeside. 
 
 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at få lavet en 
ny og bedre hjemmeside. 

 
Den er nu kommet op og køre, så håber I vil 
gå ind og kigge på den, og gøre brug af den. 

 
Der vil løbende komme billeder, referater, 
aktivitet osv. på, så på den måde vil man 
kunne følge med i hvad der sker i vores 

klub. 
  

Den er mere tilgængelig og lettere at gå til, 
så giv den lige en chance. 

 
Hvad angår login og password til  
hjemmesiden, så bedes I kontakte: 

 
Ann Petersen på mail: 

annepanne66@gmail.com 
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Skolesejlads 
 

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 kø-
rer 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 

mailto:kastruptur@gmail.com
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 ”Banko” 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
Vi afholder vores årlige banko i klubhuset lørdag 

den 03-12-2016 kl.14.00. 
 

                       
 

Der vil blive serveret æbleskiver og gløgg 
Pladerne vil koste 25 kr. stykket og 3 for 60 kr. 

 
Der vil være 10 spil og et ekstraspil med præmi-

er til en og to rækker samt til hele pladen.  
Vi vil tillige have sidemandsgevinster. 

 
Kom og få en hyggelig eftermiddag med andre 

KTF´ere.  
P.S. Plader må ikke medbringes  

 

  Venlig hilsen bestyrelsen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOe7hs29wccCFQGcLAodKToK0w&url=http%3A%2F%2Fwww.koldingbaadelaug.dk%2Freferater-og-billeder%2Fbanko-2014%2F&ei=-O3aVeffEIG4sgGp9KiYDQ&psig=AFQjCNF3XRTRQbtGtHP
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En sandfærdig beretning fra  
Saltholm Rundt. 

 

Selvfølgelig måtte EOS deltage i jubilæumssejladsen Saltholm 

rundt, som blev afviklet lørdag den 4. juni. EOS har været med flere 

gange de forgangne år og det er kun lykkedes en enkelt gang at gen-

nemfører for sejl. EOS måtte finde en besætning, der var i stand til 

at få den 8 tons skude gennem sejladsen. Efter megen forespørgelse 

i klubben og på nettet, lykkedes det endeligt at finde den rigtige be-

sætning. Udover skipper Winnie og undertegnede, fik vi overtalt 

Allan og Britt/”Sprit”, samt Finn Dam. Da vejrudsigten ikke lige-

frem var til fordel for EOS, og med den første starttid kl. 0918 i næ-

sten vindstille, havde besætningen første delmål, at komme over 

startlinjen. 

Vi måtte finde en arbejdsfordeling inden vi forlod havnen, skipper 
Winnie skulle nok få os ud af havnen, så kunne vi ellers selv rode 
med de sejl. Finn blev straks udnævnt som sejladschef, undertegne-
de fik ansvaret for navigation, Allan som styrmand. Britt blev for-
plejningsansvarlig, med fokus på at holde øllet koldt. Udover at få 
os sikkert ud af havnen, havde Winnie det store privilegium at få 
lov til at smører lidt håndmadder under vejs. Så skulle opgaverne 
værre fordelt, og så afsted mod start linjen. 
 

Vi fik sat samtlige sejl efter indsejlingsbøjerne, så nu var det blot at 

komme rettidigt over startlinjen, hvis vi i det hele taget kom over, 

gudskelov var der stort set ingen strøm og det lykkedes at komme 

over startlinjen til tiden. Stor jubel på EOS, vi havde vundet starten, 

nu var det så sejladschefen der havde det store ansvar, at få os rundt 

om Saltholm, heldigvis havde stævnearrangøren Niklas besluttet, at 

det blev den korte tur der skulle gennemføres. 
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Ved fælles hjælp, og med den rigtige kommandoføring fik vi gen-
nemført de første vendinger med bravur, det skal lige siges med næ-
sten ingen vind, og få 8 tons langkølet båd vendt, det kræver en vir-
kelig professionel besætning, men det havde EOS jo osse. Den stør-
ste opgave vi havde på EOS, var at tage hensyn til at skipperinderne 
til stadighed kunne få sol, der blev råbt noget når storsejl eller genu-
aen skyggede for solen. Havde vi ikke skulle tage hensyn til det, er 
jeg sikker på vi havde endt i top 3. 
Vi kom godt til første mærke ved Peberholm, det var kun Keld`s 

besætning som var susede fra os. På vej mod broen skal jeg da love 

for, at der skete noget, nu kom den ene konkurrent efter den anden 

forbi os, udstyret med nogle store farvestrålende poser, de kalder 

dem for spiler eller genakker, det var ikke fair, besætningen på EOS 

var helt enig om det var snyd. Nå delmål nr. 2 blev noget, mærket 

blev rundet, så nu var det blot med at komme under broen, denne 

blev passeret, humøret var højt vi mente godt vi kunne komme i 

mål indenfor tidsgrænsen, uden brug af motor. Til vores store over-

raskelse opdagede vi, at der hang 8 meter plastik fast på roret, hvor 

lang tid havde vi sejlet med det?, endnu en forhindring i at nå en 

topplacering. Vi fik dog sat sejlene i ”sommerfugl” op langs østsi-

den af Saltholm, nu kom vi op på hele 3,5 – 4 knob. Det måtte fej-
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Det gik fint op til det sidste mærke, vi måtte dog konstaterer vi 
havde tabt dette fantastiske ræs, og måtte nok finde taberøllen 
frem, Allan foreslog vi satte den op på fordækket i solen, så kunne 
de lærer ikke at sætte de forbandede farvestrålende poser.  
 
Ved forhandling med Allan, ville han godt gå med til, at vi fandt 
en i bunden af kistebænk, som dog var kælderkolde. Omsider kom 
Flakfortet til syne, nu skulle vi blot holde øen om bagbord  
og så i mål.  
Vinden var nu taget noget mere til, så ved vendingen, skal jeg da 
lige love for det lille sommerhus lagde sig ned, og det der med 
klart skib havde vi nok misforstået. Vores endelig mål blev noget, 
vi kom igennem for sejl (uden brug af poser) og under tidsgræn-
sen, som nr. 16 ud af 16 både. Stort tillykke EOS og besætning. 
 

Tak til vores konkurrenter, og ikke mindst øvrige KTF medlemmer 
som deltog i jubilæumsfesten.  
 
En særlig tak skal lyde til Niklas og Lone for arrangementet, Lone 
med de flotte lyserøde jubilæumsvimbler hun havde kreeret. 
 

Jeg vil på besætningen på EOS vegne slutte af med en melodi der 
har brændt sig fast  
 
”Mennesker bliver spist i ................” 

  
    Sejler hilsen Gulle 
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Oprydning i klubhuset ! 

    
 
 
 
 

Hvis man vil benytte sig af klubhuset,  
så gør lige dig selv og andre en tjeneste! 

 
 ”Ryd pænt op efter dig selv,  

der kommer nemlig ikke nogen og gør det for 
dig” !!! 

 
Dette gælder også bordene som man spiser ved, 
samt gulvet hvis man evt. skulle ha spildt noget. 

      

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM1tq8x7PMAhVFVSwKHU_sDqMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcamillawp.blogspot.com%2F2012%2F03%2Ftypisk.html&psig=AFQjCNEGYvj3NopT5jUk1mAZ1nxjXGawCw&ust=1462009363659762
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj-qnl55HPAhULDJoKHT4UAy8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mille-soeren.dk%2F07_Clipart_JPG_GIF%2F07_foedselsdag%2Fside07.htm&psig=AFQjCNGDcoYgiGoiwAE1FLrUQUUhum4bXg&ust
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En lille opfordring til  

vores medlemmer. 
 

Hvis I kender nogle som ligger in-

de med nogle gule nøgler der ikke 

bliver brugt, eller I selv har en I 

ikke bruger, så vil vores  

bestyrelsesmedlem Tommy Hansen gerne bede om disse, da 

vi er ved at udgå for gule nøgler. I kan aflevere den person-

ligt til ham, eller lægge den i postkassen.  

 

 

                
Klubbens værksted:Klubbens værksted:  

  
I forbindelse med den årlige oprydning gøres der opmærk-I forbindelse med den årlige oprydning gøres der opmærk-

som på, at alle private ting skal være fjernet senestsom på, at alle private ting skal være fjernet senest  
den 1. november 2016.den 1. november 2016.  

  
Umiddelbart derefter vil der blive ryddet op og alt ikke tilhø-Umiddelbart derefter vil der blive ryddet op og alt ikke tilhø-

rende klubben vil blive bortskaffet.rende klubben vil blive bortskaffet.  
  

På vegne af værkstedsudvalget På vegne af værkstedsudvalget   
Torben Dyhr.Torben Dyhr.  
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Bestyrelse og kontaktpersoner 

Formand 
Steen Grønbjerg 
Finderupvej  87 
2770 Kastrup 
Mobil 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 
Ann Løvgreen Petersen 
Vægterparken 258 
2770 Kastrup 
Mobil 26 14 61 65 
annepanne66@gmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Jesper Kristensen 
Keplersgade 10 3 tv. 
2300 Kbh.s. 
Mobil 31 53 05 05 
jesperbreinholdt@gmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Tommy Hansen 
Amager Strandvej 346 
2770 Kastrup 
Mobil 40 78 72 42 
tommy@40787242.dk 
 
 
 
 
 
 

 
Best. Suppleant  
Else Marie Pallesgaard 
Hyben Alle 98, st. tv. 
2770 Kastrup 
Mobil 25 30 32 83  
sirenabent@gmail.com 
 
 
Best. suppleant 
Jørgen Gullander 
Lillevangspark 62 
3520 Farum 
Mobil 31 31 17 61   
gullemand@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 
 
 
 

mailto:alexklett@gmail.com
mailto:abandresen35@gmail.com
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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 

Diverse udvalg 

Klubhusudvalg 
Udvalg 
Finn Kristensen 
Brian Andreasen 
Tommy Hansen 
 
Fiskeklub 
Formand 
Ulrik Severin 
Udvalg 
Palle Hansen 
Alan Sekunda 
 
Turudvalg 
Formand 
Finn Dam 
Udvalg 
Finn Dam og Kalle - Hventur 
Else Marie og Bent - Pinsetur 
Allan Sekunda - Tina Graversen / 
Helsingborgtur 
 
Bådudvalg 
Formand 
Jesper Kristensen 
Udvalg 
Allan Broberg 
Torben Dyhr 
 
 
Sejlerskole 
Jesper Kristensen 
Erik Munnecke 
 

 
 
Kanonudvalg 
Boye 
Tommy Hansen 
 
 
Ølautomater 
Brian Andresen  
Jim  
Kalle 
 
 
Rengøring 
Suzette Hansen 
 
 
Værksted 
Torben Dyhr 
Steen Grønbjerg 
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Adressefelt 


