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Nytårskur
Fredagscafe Kl. 16.30 - ?
Julefrokost
Fredagscafe Kl. 16.30 - ?
Knob & Stik
Generalforsamling 18.30
Fredagscafe Kl. 16.30 - ?
Påske banko Kl. 14.00
Standerhejsning Kl. 11.00
Opstartstur
Fisketur Kl. 8.30
Pinsetur
Midsommerfest
Helsingborgtur
Hven/Sommertur
Fisketur Kl. 8.30
Standerned Kl. 11.00
25 år`s Officiel reception
25 år`s Jubilæumsfest
Tema aften
Fredagscafe Kl. 16.30 - ?
Jule banko Kl. 14.00

Deadline næste klubblad d. 01.05.2019.
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Formandens Klumme
Så må vinteren godt snart være forbi, så vi kan komme ud
på vinterpladserne og gøre vores både klar til en ny, forhåbentlig lige så god sommer som 2018.
Der er generalforsamling den 15-3. Vi håber naturligvis på
stort fremmøde, da dette er dagen, hvor alle kan fremkomme med synspunkter eller spørgsmål, hvis der er noget, I er i
tvivl om.
Vi kan godt bruge nogle nye tovholdere til KTF’s arrangementer – alle kan melde sig til et medlem fra bestyrelsen.
Da vi ønsker at oplyse om nyheder til alle medlemmer, vil
vi meget gerne have alle medlemmers mail adresse. Har I
ikke allerede oplyst den til Ann Petersen må I meget gerne
kontakte Ann på mail: annepanne66@gmail.com. Fremover
vil nyheder således komme i form af en mail i stedet for som nu - på en sms.
Vild med vand 2019: KTF stod for arrangementet i 2018
med stor succes. I 2019 vil det som udgangspunkt ikke være
KTF, der kommer til at stå for det. Melder øvrige klubber
sig på banen som tovholdere, vil vi selvfølgelig meget gerne
deltage.
Vi holder i år KTF’s 25 års jubilæum.
Det er den 21. oktober, hvor der bliver en officiel reception
og den 26. oktober, hvor vi holder et brag af en fest med levende musik, og hvad dertil hører. Sæt endelig kryds i kalenderen, detaljer følger senere.
Vi har som sædvanligt flere tur arrangementer, som der kan
læses meget mere om på vores hjemmeside samt i klubbladet.
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Samkas: Der har været mange møder, og der er klarhed om
stativer og kran. Udbudsfristen er d. 12-2 kl. 12. så stativerne
kommer formentlig i gang til efteråret. Dette vil også betyde,
at der bliver plads til flere både på vinterpladserne.
Træerne vil blive beskåret, så vi ikke mere bliver generet af
efterårsblade samt saft fra træerne på vores både.
Der skal laves molehoveder i indsejlingen til nye havn. Dette
forventes at koste 6 - til 700.000 kr., som finansieres af havnen.
Hvis nogle har haft indbrud eller hærværk på deres både, skal
det meldes til politiet. Det er væsentligt for indsatsen, at politiet er vidende om perioderne med øget kriminel aktivitet.
Der har været afholdt møde med Heller om oprydning på hans
grund. Hans papkassecontainer skal være på plads senest
d.1-3.
Strøm og vand på vinteropbevaringspladserne er forbeholdt
bådene på vinteropbevaringspladserne og ikke Hellers kunder.
Læs endelig referater fra Samkas. Der sker rigtig meget godt i
vores havn. Det kan læses på vores hjemmeside og havnens.
Med disse ord vil jeg håbe på godt KTF samarbejde og hygge
på vinterpladserne med masser af hårdt arbejde, grin og hyggeligt samvær, når vi gør vores både klar.

Tommy Hansen
Formand
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Kastruptursejler forening.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den
15. marts 2019 kl. 18.30 i foreningens lokaler Amager Strandvej 341
Foreløbig dagsorden for den ordinære generalforsamling jf.
foreningens vedtægter, med følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne
år til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for det
kommende år.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Valg af formand i ulige år.
Valg af næstformand i lige år.
Valg af kasserer i lige år.
Valg af sekretær i ulige år.
Valg af den øvrige bestyrelses 3 medlemmer, 2 i lige år
og 1 i ulige år
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Status for diverse udvalg
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret skipperlabskovs med tilbehør.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde
senest 01. marts 2019.
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Sæsonstart
Årets sæsonstarttur går til Höllviken, havnen i starten af
Falsterbokanalen.
Vi mødes lørdag kl. 13 til molebajer og aftaler en gåtur. Er det dejligt vejr, kan vi gå ud i det åbne land på Falsterbonæs; er vejret mere
ruskende, kan vi holde os i læ i fyrreskoven langs kanalen.
Om aftenen går vi som sædvanlig ud og spiser på en hyggelig restaurant. Langs stranden øst for havnen er der flere bud, bl.a. en enklere italiensk og en familiebistro. Vi enes om noget, der passer til
alles smag og pengepung.
Hvis vejret er dejligt søndag, sejler vi tidligt afsted og tager et stop i
Klagshamns hyggelige havn med sandstrande. Har vi mere lyst til at
være kulturelle, er der mulighed for at besøge Fotevikens vikingelandsby, der ligger ca. 30 min. gang fra havnen.
Der er åbent 10-16 søndag.

Tilmelding inden turen på mm@duekilde.dk

_______________________________________________________

Vigtige oplysninger
Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at få opdateret deres
mobil nr. samt mail adresse, således at vi pr. sms eller mail kan nå
ud til så mange medlemmer som muligt med oplysninger om arrangementer m.m.

Dette kan gøres på mail til:
annepanne66@gmail.com
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Kastruptursejler forening.
Standerhejsning
Lørdag den 27. april 2019
Kl. 11.00
Der vil bagefter blive serveret pølser m. brød i klubben.

______________________________________

Skolesejlads
Der vil selvfølgelig lige som alle de andre år blive
afholdt skolesejlads.
Det vil starte op i marts/april måned, og man kan rette henvendelse til instruktøren angående tilmelding.
Erik Munnecke

Tilmelding skal ske til:
kastruptur@gmail.com
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"Påske Banko"
Vi afholder påske-banko i klubhuset
Søndag den 13-04-2019 kl. 14.00.
Der vil komme nye billigere priser på pladerne.
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.
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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Globe
Restaurant & Vinbar
Kastruplundgade 47, 2770 Kastrup tlf. 32 51 21 90

Vi tilbyder:










Frokost a la carte mandag til fredag fra kl. 12:00 - 16:00
Dagens ret – dansk mad – fra mandag til torsdag kl. 17:30
til kr. 99,00
Fredagsmenu – oksefilet ad libitum med dagens kartoffel
& garniture samt 2 varianter af saucer hver fredage fra kl.
18:00 til kr. 169,00 inkl. 1 glas vin.
Overskueligt og varieret a la carte menu kort til
priser, hvor alle kan være med mandag-fredag fra
kl. 17:30
Frokostbuffet hver lørdag og søndag kl. 13:00 til kr.
89,00
Vi har ydermere specialiseret os i Gin og Rom, og laver de
flottest cocktails – kom og prøv.
Vores vine kan nydes på stedet, eller du kan købe dem med
hjem til din næste gode middag i privaten.
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”Fredags CAFE”
Vi fortsætter succesen
22. februar 2019
29. marts 2019
29. november 2019

kl. 16.30-?
kl. 16.30-?
kl. 16.30-?

Kom og få en hyggelig aften med andre KTF´er og
få en god kop kaffe.

SKÅL

Der vil som altid være mulighed for at købe dejlig
mad til billige penge
Vi håber på at se rigtig mange til disse
Fredagscafeer!
Venlig hilsen Bestyrelsen
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De kan købes nede i
klubben eller bestilles hos
Suzette Hansen
på mobil: 6092 0666.
Prisen er kr. 50,00.
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66
suzettehansen0@gmail.com
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KTF FISKETUR !
Lørdag den 25. maj 2019
Lørdag den 21. september 2019
Der vil være morgenmad og skippermøde
kl. 8.30 i klubhuset.
Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.
Indvejning senest kl. 15.00 udenfor klubhuset.
Præmie for de 3 største fangede fisk!
Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage.
Pris pr. person kr. 50.00 for konkurrence inkl.
morgenmad !

Skriv Jer på deltagerlisten, som vil blive hængt op nede i
klubben, når tiden nærmer sig,
eller ring på tlf. 3250 8771 ( Ulrik Severin )
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KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2019
Kontingenter: Enkeltmedlem…………….. 450 kr.
Par ……………………….... 650 kr.
KTF optagelsesgebyr …......100 kr.
Codan ansvarsforsikring…...230 kr.

.
Ændringer i adresse, telefon
nr. samt e-mail bedes
sendt til vores kasserer på mail adresse:
abandresen35@gmail.com eller
mobil nr. 2750 9217
_________________________________________

OPRÅB om hjælp !!!
Vi har, som I ved, en hel del arrangementer i vores
hyggelige klub, hvilket vi alle sammen nyder,
og gerne vil deltage i.
Men som sagt så er det tid til et skift, da de nuværende
tovholdere, som har gjort et super stykke arbejde, synes,
der skal andre hænder og ideer til.
Så vi appellere meget til, at der vil være nogle rare
medlemmer, som gerne vil gå ind og deltage i disse
arrangementer, så ikke vores klub ture samt klub
fester skal stoppe.
I kan kontakte en fra bestyrelsen for nærmere info.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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TEMAAFTEN
"Knob & Stik"
Da der har været stor efterspørgsel på Knob & Stik, så har vi igen
fået Kenneth Møller Hansen til at gentage succesen.

Mandag den. 18 marts 2019 Kl. 19.00
Der vil selvfølgelig være kaffe og kage .
Håber på stort fremmøde.
Hilsen Bestyrelsen
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VHF-SRC Kursus
Der udbydes herved til deltagelse i VHF Kursus (SRCCertifikat)
Prøve gebyr 503 kr. inkl. udstedt certifikat.
Undervisnings materiale:
Radiostationer i skibe håndbog ca. 205 kr.
Radiostationer i skibe tillæg 125 kr.
Kurset består af 4 teori aftener à 3 timers varighed.
Datoer 13/3, 20/3, 27/3 og 3/4.
Heraf 3 x i klubben og 1 x ombord på MHV 911 Bopa
(Dragør Havn)
Afsluttende med en 75 minutters skriftlig multiple-choice
prøve med 47 spørgsmål.
(Der kan tilbydes ordblinde hjælp)
Max. 10 deltagere (først til mølle princip)

Tilmeldingsliste vil blive hængt op nede i
klubben.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 4-3-2019
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bruno Olsen

Cirkeline

Inge og Jørgen
Bendtsen

Budder

Bådmærke

Bådplads
2605

Damjolle

304

Adgangskort til klubhus
Nyt adgangskort koster kr. 50,00 og kan afhentes i klubben.
Kan betales kontant eller til
Dansk Bank:
Reg: 1551 Kto: 9856323
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.
Der er stadig kaos i klubbens køleskab:
Som tidligere skrevet så kan køleskabet naturligvis benyttes
af alle klubbens medlemmer, men det må være rimeligt, at
der er navn samt dato på de madvarer, der placeres.
Og så kan man godt engang imellem lige gå køleskabet efter
samt give det en våd klud.
Bestyrelsen
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Scott-inn-pub
Skottegården 4
2770 Kastrup
Tlf.: 3250 7926
Man-Tors kl. 11-24
Fredag kl. 11-02
Lørdag-Søn kl. 10-24

” Stedet hvor man hygger sig ”
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Vi har et bredt og inspirerende menukort, lavet på
de bedste råvarer. Menuen spænder fra det italiensk/franske, til de klassiske danske retter såsom
stjerneskud, pariserbøf, lette frokostretter og ostemadder.
I caféen kan der nydes iskolde safte, sodavand eller
smoothies, dejlig varm kaffe eller prøv en af vores
lækre drinks. Vi har et godt udvalg af vine, der alle kan nydes til maden, eller bare deles over en
hyggestund.

Kastruplundgade 11
2770 Kastrup
Tlf.: 32 52 00 15
Www.cafeleperr.dk
18

19

Hvad du ønsker, skal du få!
Fordele:
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 230 kr.
Der kræves ansvarsforsikring for at ligge i
Kastrup Lystbådehavn
Billigt års kontingent for enlige 450 kr. og par 650 kr.
Gratis fortøjning ved D.S. ankerbøjer i Danmark.
3 x årligt KTF Klubblad.
Mange arrangementer i løbet af året.
Man skal altid efter de nye regler have:
ansvarsforsikringspolice, duelighed / speedbådsbevis med sig,
når man sejler.
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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Kirstinehøj 27 B
2770 Kastrup
Tlf. 32 95 15 20

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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Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk

Best. Suppleant
Morten From
Vejstrup Alle 19
2770 Kastrup
Mobil 28 80 18 48
mortenfrom@live.dk

Næstformand
Jørgen Gullander
Lillevangspark 62
3520 Farum
Mobil 31 31 17 61
gullemand@gmail.com

Best. suppleant
Per Pedersen
Cedergangen 47
2300 Kbh. S.
Mobil 20 42 31 60

Kasserer
Anne Britt Andresen
Kastrup Vænge 24
2770 Kastrup
Mobil 27 50 92 17

Codan ansvarlig
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk

abandresen35@gmail.com
Sekretær
Vibeke Kristensen
Televænger 10, st. tv
2770 Kastrup
Mobil 26 29 67 32
Vibbekr.1950@gmail.com
Best. Medlem
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com
Best. Medlem
Kenneth Møller Hansen
Vintergækvej 32, 1. th
2770 Kastrup
Mobil 20 45 16 21
kmh@comxnet.dk
Best. Medlem
Jan Oldhøj
Nordmarksvej 54, 1. th
2770 Kastrup
Mobil 29 73 43 43
Jan.oldhoj@mail.dk
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Redaktion / Annoncer
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Brian Andresen
Mobil 2014 8755
Tommy Hansen
Mobil 4078 7242
Finn Kristensen
Mobil 6112 2299
Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Mobil 2886 8771
Udvalg
Allan Sekunda
Mobil 3141 5613
Palle Bruun Hansen
Mobil 3115 8979
Turudvalg
Finn Dam - Sommertur
Mobil 6056 1190
Winnie Gullander - Pinsetur
Mobil 2061 4818
Tina Gravesen / Helsingborgtur
Mobil 2670 3412
Bådudvalg
Formand
Leo Michelsen
Mobil 2846 0012
Udvalg
Torben Dyhr
Mobil 6110 6100

Sejlerskole
Jesper Kristensen
Mobil 3153 0505
Erik Munnecke
Mobil 2094 2514
Kanonudvalg
Boye Petersen
Mobil 2181 4409
Stig Lundberg Petersen
Mobil 2617 6165
Ølautomater
Brian Andresen
Mobil 2014 8755
John Tønnesen
Mobil 2381 9117
Per Pedersen
Mobil 2042 3160
Rengøring
Suzette Hansen
Mobil 6092 0666
Værksted
Torben Dyhr
Mobil 6110 6100
Udlevering af Adgangskort
Ølmændene

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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