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Formandens ord
Formanden har ordet, han har hånden på roret,
men derfor skal han vel ikke sidde under bordet.
En blandet sommer går mod standernedhaling. Der
har i sommerens skiftende vejr været gode ture på
fjorden, mange træf på agterdækket, glædeligt
tiltagende. En dejlig fisketur med gode fangster og
en, ifølge deltagerne; god slukefter med veltillavet
forloren skildpadde. Synd så mange var bortrejst.
Træværket på agterdækket er ordnet af Henrik,
tak. Sluttelig en lille takkefrokost til dem der har hjulpet bestyrelsen. Lidt men
godt, krydret med lidt nystegt ål. Tak til alle.
Håber at se mange til standernedtagningen. Vinteren vil bringe nogle tiltag, eks.
en fiskeaften formodentlig i februar.

Har du brug for hjælp...
Dansk søredningsselskab, DSRS, har fået en afdeling i Lynæs med flere frivillige
fra både sejlklubben og Lauget og der har allerede været brug for assistance i
flere tilfælde.
Ved anmodning om assistance fra DSRS kaldes Lyngby Radio på VHF eller ved at
ringe til stationens alarmtelefon: 27601103
Assistance foregår i samarbejde med SOK og Lyngby Radio.

SCT. HANS på lynæs havn

Skt. Hans evaluering i Lauget
Medlemmer fra begge klubber
mødtes til evaluering af dette års
fælles arrangement.
Jan havde stegt lækre fiskefrikadeller og kogt hummerhaler til os
og sammen med Annettes dejlige
brød, Karin og Steffens ostefad og
Knolds gode Lynæsstang til kaffen,
kunne vi mætte og glade evaluere
Skt. Hansaften.
Alle var enige om at det var en
god aften, der også gav et flot
overskud til begge klubber.
Bøfferne var der enighed om at
udskifte med noget andet og
garanteret mørt. Salaten og
kartoffelsalaten trænger også til
fornyelse, så der er kræfter i gang
allerede på den front. Lotteriet
bliver afholdt på samme måde
næste gang, Nogen savnede bålet
på stranden, men man var enige
om at det gav mere samling at
have de 3 bålskåle på stedet. Vi
skal prøve at skaffe forstærker så
vores spillemænd kan høres både
ude og inde.
Skt. Hansudvalget mødes i
starten af april. Marianne mailer
dato til Knold.

Bedsteforældre dagen

Bedsteforældredagen
Vejret var med den lille skare af børn og voksne der mødte op til en hyggelig dag
på vandet og i Lauget . Skipper Jan sejlede beredvilligt ud i Lille Tut med de
spændte unge ”matroser”.
Han havde sørget for at have papegøjen og masser af ”søsygepiller”
(pinochiokugler) med ud på sejladsen på fjorden . Han havde også sørget for en
balje med små fisk, krabber og rejer, som man kunne tage op og kigge nærmere
på.
Efter sejladsen var der fiskeri med magnet fra agterdækket ,efter små metal
skivefisk ( en hel ny art). Pølsehorn, flødeboller og andre gode ting, var på
menuen til alles store fornøjelse. Der blev også tid til at spille vendespil og
musefælde. Erik hyggede med harmonikaen. Alle syntes det var en rigtig dejlig
dag, som gerne må gentages til næste år.

JAZZ TUREN TIL NYKØBING SJ.

9 sejlende medlemmer havde en fantastisk underholdning i Pakhuset, hvor Søren
Christiansen, Ole Fessor og Jacob Fischer med flere spillede A tribute to Verner
Panton. Vejret var fint og der var nok at se på da vi gik mod havnen, for der var
kæmpe kunstnermarked : Ovnhus, denne weekend i juli. Det er værd at lave en
tur over at se igen næste år. Vi havde vind nok da vi skulle hjem. Huhej hvor det
gik.

BESØG I LAUGET

Den 21. juli fik
Lauget besøg af
mandskabet fra
SIF EGE fra
Frederikssund.
Nogle hyggelige
gutter der holder af at sejle
og vedligeholde
det fine
vikingeskib.

KARLSONS KAPEL
Den. 25. august var det
Karlsons Kapel der søgte
ly for den kraftige blæst i
vort lokale. Det var foreningen Norden der stod
for arrangementet og
aftenen var særdeles
velbesøgt.

TAKKE FROKOST
Den 10. oktober afholdt
bestyrelsen en lille ”takkefrokost”,
for de personer der har gjort et
stort arbejde for lauget på den
ene eller anden måde i det
forløbne år.

VEDLIGEHOLDELSE AF LAUGET
De to bænke, samt de to bænksæt og gelænderet har fået en tiltrængt
behandling. Agterdækket er blevet algebehandlet. , så det er rustet til vinterens
komme.
Dørpartiet trænger til udskiftning og rækværket til maling, men dette venter til
næste år.
Henrik

FISKE TUR

Lørdag d. 6 september kl. 9 mødte mange
morgenfriske mennesker op på
Agterdækket, hvor der var skippermøde.
16 personer tog ud i 6 både i højt humør,
vejret var også perfekt, højt flot
solskinsvejr og let vind.
Det første stykke tid gik snakken over
VHF’en om hvor mange og hvor store fisk
der blev fanget (fantasien fejlede ikke
noget) men efterhånden blev der mere og mere stille, det var jo nok fordi der
var kommet fisk ombord
Indvejningen var kl. 2 så 2 min i 2 var der kapløb på kajen, for at nå op til tiden.
Den største fisk, en skrubbe på 750 gr, var Raymond som fik den og derfor også
pokalen.
Næst største fisk fik Flemming fra Piraya en skrubbe på 745 gr.
For flest fisk fik Cliff og for mindste fisk fik Ole
Vi takker vores glade givere der sponserede de dejlige gaver, som er.

Købmanden i Lynæs - Marine Shoppen - Sportsforretningen i Hundested.
Susanne og Henrik

Efter den dejlige fisketur sluttede vi af med en dejlig gang forloren skildpadde
som Jan havde kræset godt om, Det var nogle hyggelige timer,
Hvor snakken – drillerierne - og historierne gik på tværs af bordene.
Vi takker alle for den store deltagelse og tak til Jan og Cliff der stod for
Arrangementet.
Marianne

AFLYST KLUBTUR
Aflyst klubtur blev til festlig aften i Lauget d.18.sep.
Hverken udelokaler eller vejret var med os til årets
sidste klubtur, men det kunne vi ikke lade os slå ud
af!
Vi har jo selv dejlige faciliteter, så om formiddagen
blev 5 både enige om, at lave grill-fest om aftenen.
Vi mødtes kl.18 til velkomstdrink og snacks og
flyttede
grillen ned i læ for den hårde vind.
Det blev en dejlig middag med bytten salater og andet
tilbehør.
Marianne havde plukket brombær i haven, med hvilke
hun i laug-køkkenet fremtryllede en skøn lagkage, som
vi fik til dessert.
Max havde taget TV og DVD-afspiller med, hvorpå der
blev vist feriebilleder ledsaget af musik fra sommertogtet i Sverige.
Alle var glade for at få en ”sommersejltur”, mens mørket faldt
på, og vinden ruskede derude.
Så var det tid at finde køjen i bådene og lade bilen overnatte
på parkeringspladsen.
s/b Margrethe

KOMMENDE AKTIVITETER
12 nov. Kl.18 Viseaften samt evt. gule ærter.
Spillemændene Erik og Peer spiller op til visesang og
hyggeligt samvær.
Bare mød op. Lauget er leveringsdygtig i noget at
smøre stemmebåndene med til de sædvanlige
laugpriser.
Hvis der er interesse for det, serveres hjemmelavede
gule ærter til dem der ønsker det.
I så fald er der tilmelding til ærterne , pris 50 kr. pr.
”snude” hos Susanne senest 9 nov. Tlf. 22140735
5 dec. Kl. 13. Julefrokost
Den årlige julefrokost, hvor medlemmerne møder med lidt godt til den fælles
julebuffet . Der afholdes et flot julelotteri og Lauget er pyntet hyggeligt op.
Gløgg og æbleskiver serveres som sædvanlig. For at få en varieret julebuffet,
bedes deltagerne meddele hvad de vil medbringe, til Susanne, som vil prøve at
koordinere.
Tilmelding senest 2 dec. på tlf. 22140735

KOMMENDE AKTIVITETER...
1 jan. 2011 kl. 15 nytårskur
Vi mødes i Lauget medbringende en flaske
champagne og ønsker hinanden godt nytår.

23 jan kl. 12.
Besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Besøget på Vikingeskibsmuseet finder sted med henblik på
at deltagerne måske får lyst til at prøve en dagsejlads med
et af disse smukke skibe, når det igen er blevet sommer.
Efter rundtur på museet kan vi indtage kaffen (eller andet)
på Restaurant Snekken med den gode udsigt over havnen.
Kontakt Jonna på. Tlf. 20646024 eller 47747960, så evt.
samkørsel kan arrangeres.
6 febr. Kl.13 Søndagsfrokost med medbragt mad.
6 marts kl 13 Søndagsfrokost med medbragt mad
Der arbejdes på evt. at få et Hjertestarterkursus i samarbejde med sejlklubben en
af disse søndage eller en anden dato, derom senere.
6 marts kl 13 Søndagsfrokost med medbragt mad
Der arbejdes på evt. at få et Hjertestarterkursus i samarbejde med sejlklubben en
af disse søndage eller en anden dato Derom senere.
Du ved du er en biker ...
- Hvis din kæreste er nødt til at bede dig flytte MC'en
så hun kan komme i bad
- Hvis du har fået din kæreste til at følge efter dig i bil, så
du kan have flere øl med.
- Hvis du ejer mere end 20 sorte T-shirts
- Hvis dine bedste sko har stål-forstærkninger
- Hvis du køber din 3-årige niece en Virago T-shirt

2 april Kl. 13 standerhejsning.
kl.13:30 Generalforsamling

Kryds disse dage af i kalenderen allerede nu!
12 nov. Kl.18 Viseaften samt evt. gule ærter.
5 dec. Kl. 13. Julefrokost
1 jan. 2011 kl. 15 nytårskur
23 jan kl. 12. Besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
6 febr. Kl.13 Søndagsfrokost med medbragt mad
6 marts kl 13 Søndagsfrokost med medbragt mad
2 april Kl. 13 stander op. kl.13:30. Generalforsamling

Navn

Kontakt information

ansvarsområde

Jan Kjeldsen
Formand

janlissikjeldsen@hotmail.com
40328915

Peter Lassen
næstformand

peter.handyman@gmail.com
20292004

Annette Heldager

held08@gmail.com 26747169

Kasserer

Vibeke Mortensen

vibmor@gmail.com
26787646

Husforvalter

Susanne Alling

lb.laug@gmail.com 22140735

Sekretær

Cliff Willeberg

cbw@webspeed.dk
40839906

Suppleant

Stig Wilhelmsen

stig@tegnestuen.net

Jonna Leth
Rene Christiansen
Erik Jensen

47983040

Presse, Nøgler og
indmeldelser

Redaktør, laugposten

20646024
20211285
40159851

Aktivitetsudvalg

Henrik & Susanne

lb.laug@gmail.com
hovednummer 22140735

Husudvalget

Havnefoged

47 93 91 19
Lynaes.havn@mail.dk

