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Ny bestyrelse
Årets planlagte ture
De forgangne arrangementer
Referat fra generalforsamlingen

Standernedhaling 2010
Omkring 30 medlemmer mødte op for at synge standeren ned. Jan sagde nogle bevingede
ord og takkede for den forløbne sæson. Det var ret koldt, så ingen ytrede ønske om at spille boccia, men ville hellere ind i varmen. Derinde ventede en buffet med lækre ovnbagte
laksesider og flødekartofler, samt en meget delikat salat.. Desserten bestod af herlig æblekage til den irske kaffe.
Snakken gik hyggeligt rundt ved bordene. Et rask lotteri med gode præmier sørgede for
lidt ekstra i laugkassen , sammen med græskar gættekonkurrencen., så selvom lauget var
vært for buffeten, blev der ikke underskud i kabyssen.
Referat fra Lynæs Bådelaugs generalforsamling 2 april 2011.
Fremmødte; 41 personer, hvoraf 22 var
pladsmedlemmer med stemmeret.
Kl.13 blev standeren sunget til tops ved hjælp af
Peter Lassen og harmonikamusik af Peer.
Formand Jan bød velkommen og ønskede alle god
sommer med masser af godt vejr.
Kl. 13.30 indledte Jan generalforsamlingen og
foreslog Erik Kjerulf som dirigent. Erik blev valgt
med applaus. Vibeke Mortensen blev referent.
Formandens beretning;
Man kan hvad man vil. ”Men det er ikke altid muligt”
Mange meninger kan rystes sammen, men ikke alle bliver enige, der kan dog med respekt
for andre være gode muligheder for godt sammenhold/samkvem.
LAUGETS formål er talerør over for havnens bestyrelse, dette være sig ris og ros. Så
kommer alt det sjove, ”herren give os godt vejr” så skal det nok komme.
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Lauget har stået for tur,en del har forladt os og det går langsomt med at samle nye op,
men krisen taget i betragtning ,mange har solgt, nogle er flyttet ,men med jeres hjælp skal
det nok lykkes .Skuden kommer sikkert i havn.
Vinteren har været lang, kold. Varmepriser i top. Det nye anlæg har været godt ingen skader eller ”krager”.
Fremmøde i vore lokaler har ikke samt salg ikke været i top, men mon ikke det gode forår
samt formidable sommervejr laver om på dette.
Køleskabet er som sagt åbent og har været det længe. Håber alle fra lauget samt gæster
benytter sig af dette. Det er jo en væsentlig indkomst.
I dag siger jeg og bestyrelsen TAK til SUSANNE altmuligmand/ kvinde .Det har været en
stor fornøjelse at arbejde sammen med dig .Du har gjort mit arbejde let og gennem tiden
ydet en masse for Lynæs Bådelaug :TAK TAK .Ingen kommentar til formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab og budget ved laugets kasserer Annette Heldager Regnskabet
var blevet sendt ud sammen med indkaldelsen. Der lå ekstra på bordene, blev gennemgået.
Driftsunderskud for 2010 er 4.552,39. Vor egenkapital er pr.31.12.10 72.871,39. Der blev
spurgt til det svind som var sidste år.. Annette svarede at køleskabet har været åbent siden
sidste generalforsamling og der har ikke været svind. Applaus. Der blev spurgt til indkøb
hos Spar specielt ang. øl. Alt til lauget bliver købt hos Spar. I 2010 blev der budgettet at
der var:70 medlemmer. I 2011 er der:50 medlemmer, en nedgang på 30 %. Økonomi og
budget blev vedtaget.
Kontingent for pladsmedlemmer fortsat 600,00 kr. Vedtaget.
Kontingent for laugmedlemskab fortsat 400,00 kr. Vedtaget.
Indkomne forslag: Det foreslås at lauget igen skal kunne lejes af medlemmer til private fester nytårsaften. Jan svarede på bestyrelsens vegne at det ses der velvilligt på igen at åbne
bådelaugets lokaler til udlejning nytårs aften. Bestyrelsen foreslår at ansøgning om leje af
lokaler til nytårsaften skal være bestyrelsen i hænde inden standernedtagning som i 2011
vil være 22.10.11. Dersom der er flere ansøgere vil der blive trukket lod mellem ansøgerne efter standernedtagning. Forslagsstillere bør fremover oplyse navn på indsendte forslag. Et forslag om at man på ansøgningen skrev antal af personer, så man evt. kunne være
flere selskaber sammen. Der blev stemt ved håndsoprækning; 21 stemte for, 1 stemte
blank. Bådelaugets forslag blev vedtaget.
Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Flemming Skøtt blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Peter Lassen modtog genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleant. Cliff Willeberg var villig til genvalg.
Valg af revisor revisorsuppleant. Genvalg af Allan Meistrup og Marianne Kjerulf
Eventuelt.
Der blev forespurgt, om man som medlem ved at betale mere kunne få stemmeret. Formanden svarede at kun medlemmer med båd har stemmeret. Spørgsmål ang. Pæleorm.
Pæleormene er i aftagende efter der er sat plastikrør omkring div. Pæle. Der blev spurgt
ind til, hvad der skal ske på havnen. Peter Lassen forklarer at der skal laves en ny lokalplan. Desuden vil alle klubber på Lynæs havn blive opfordret til at komme med ideer til,
hvad der skal ske af nye tiltag på Lynæs havn. Der blev efterlyst en ide til, hvordan man
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gør nye medlemmer opmærksom på lauget. Nye brochurer revideres evt. med en blanket,
som kan afleveres i bådelaugets postkasse. Susanne Alling efterlyste nye folk til Laugposten. Susanne vil gerne hjælpe bladet i gang og Birthe Thyrri tilbød også sin hjælp. Aktivitetsudvalget består stadig af Rene, Marianne Lassen, Jonna Leth og et nyt medlem Annelise Hallund. Leif Thyrri foreslog at alle medlemmer giver en hånd med når de kommer
i lauget (feje, rydde op m.m.). Peter Lassen overrakte Susanne en smuk krukke beplantet
med champagne og sommerblomster, som tak for hendes store hjælp i lauget.
Til sidst takkede formanden dirigenten for hans indsats og medlemmerne for god ro og
orden.
Referent Vibeke Mortensen
Viseaften med gule ærter.
Erik og Peer havde taget initiativ til en aften med visesang og de havde til dagen fremstillet og medbragt nogle flotte visehæfter med andre viser end
dem der står i vore gamle laughæfter.
Før vi oplod vore mere eller mindre smukke stemmer til
den liflige musik, havde vi indtaget de gule ærter med alt
dertil hørende, også de våde varer. Erik K og Rene havde
begge skænket en flaske
fødselsdagsnaps som gik
på omgang mellem de
19 glade deltagere.
Jonna var som sædvanlig initiativtager til et lotteri og
præmierne blev fordelt til de heldige vindere.
Endnu en rigtig hyggelig aften!
Susanne
Julefrokost 2010
Bordet bugnede af lækre ting og sager og humøret var fint til den årlige Laug julefrokost.
Nogle af de tilmeldte deltagere blev desværre forhindret af sygdom, men de der var der
havde en hyggelig dag med julequiz og et par gættekonkurrencer om antal af nisser og
stjerner i lokalet og der var mange! En julesang blev det også til og ikke mindst julelotteriet hvor hovedpræmierne var en flot købmandskurv fra Købmandsgården i Lynæs og et
gavekort til en op/nedhaling fra Hillerød Kranservice.
De heldige vindere af disse
to attraktive præmier blev
Susanne og Ove.
Op/nedhalingsbillede?
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Foredrag om Havhingsten.
En flok forventningsfulde medlemmer og gæster fra Sejlklubben Lynæs, satte sig ved bordene for først at spise
den medbragte frokost. Derefter gik Lars Rønnow Larsen
i gang med at fortælle og vise fotos og film fra
Havhingstens fantastiske togt over Nordsøens til tider
ublide bølger. Mandskabet må være gjort af specielt stof,
for der er ikke meget luksus og komfort at finde på den
tur, men til gengæld har den gjort et uudsletteligt indtryk på de der var så heldige at sejle
med dette stovte fartøj. Lars fortalte levende om turen og man kunne fornemme stemningen, strabadserne, saltsprøjtet og den fælles ånd ombord.
Det blev en særlig god søndagsfrokostdag. Stor tak til Lars.
Susanne
Tur til Vikingeskibsmuseet
Årets første tur gik til Roskilde.
Vi mødtes om formiddagen søndag d.23. januar ved museet.
Rene forhørte sig om priser på ”leje” af en sejlklar Vikingebåd (
med instruktør ). Det viste sig at være meget kostbart, men de af
os, der selv har båd, forstår jo, at det koster
noget at have en sejlklar båd.
Vi så en imponerende video fra ”Havhingsten”s færd til
Dublin og tilbage igen. Det var fantastisk at se resterne af den oprin-delige
båd sat op i stålskelet og samtidig vide, at rekonstruktionen af den har
klaret den store rejse over åbent hav.
Respekt!
I 1960erne lå vragdelene 10-15 år i
”imprægneringsvæske” i Brede, og
jeg kørte dagligt forbi dem, men
drømte aldrig om, at de blev grundlaget for det eventyr med bygning og sejlads, som vi
har været vidner til i de seneste 10 år.
Her ses min skipper Max med vore svenske sejlervenner ved den halvfærdige ”Havhingst”
2002. Efter museumsturen spiste vi en dejlig frokost på restaurenten på havnen.
Lisbeth s/b ”Margrethe”
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Pinsetur til Veddelev 11-13 juni
Fællesturen går til Veddelev hvor vi har lånt klubhuset til hyggeligt samvær .
Medbring det gode humør samt drikkevarer og bøfferne etc. til grillen.
Hvis nogle ønsker at sejle om fredagen vil der ligge en liste i Lauget,
som man kan skrive sig på med navn og tlf. nr, hvis der opstår akutte
ændringer i planen.

Jazz i Nyk. Sjælland.
Hver lørdag fra 12 til 15 er der god jazz i Pakhuset i Nyk. Sjælland. Der sendes en mail
ud, når der kan arrangeres en tur derover.
Bedsteforældredag 13 august. Kl 13 og åbent hus
Tag børnebørnene med til
en hyggelig dag i Lauget
og på vandet. Jan og papegøjen giver en lille sejltur
hvis vejret er til det. Tag
redningsveste med hvis I
har. (Der er et par låneveste i Lauget.) Der bliver
fisket fra agterdækket, fanget krabber og andre sjove aktiviteter, samt serveret kage og
andet.
Samtidig er der åbent hus for interesserede måske kommende medlemmer
Fisketur 3 september kl. 10
Den årlige fisketur hvor der kæmpes om at få den største fisk og dermed sit navn på
vandrepokalen. Vi starter kl. 10 og sejler ud i de tilmeldte
både. Fiskeriet slutter kl. 15 hvor alle både skal være i
havn. Der vil derefter være indvejning kl. 16 af den store
fangst, hvorefter der uddeles fine præmier for størstemindste og fleste fisk.
Bagefter spiser vi lidt god mad. Pris 50 kr. Sandorm kan
købes i Lauget.
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D.17 sept. Sæsonens sidste fællestur går til Nykøbing Sjælland.
Hvis vejret ikke egner sig til det, går turen til Frederiksværk eller måske bliver vi i vort
eget Laug og hygger os med den til turen medbragte mad.( Se opslag i Lauget.)
Skt. Hans 2011
Lynæs sejlklub og Lynæs bådelaug holder som tradition tro Skt. Hans d. 23. juni 2011 i
sejlklubbens lokaler.
Som noget nyt skal I selv komme med jeres mad, vi vil sørge for at grillen bliver tændt og
er klar kl. 18.00
Der kan købes vin/fadøl/vand/te/kaffe samt irsk kaffe.
Der vil også være lotteri med mange dejlige præmier.
Bålet bliver igen i år bålskåle uden for sejlklubben
Vi har også fået vores to dejlige spillemænd til at spille for os igen i år, de vil sørge for
musik til sangene eller hvis der er nogle der får lyst til en lille svingom.
Kom og få nogle hyggelige timer, vi håber selvfølgelig på det gode vejr.
At I selv skal medbringe jeres mad, skyldes at der ikke tilmelder sig nok frivillige hjælper
til at give en hånd med, det er et stort arbejdede på få hænder, derfor har vi valgt denne
løsning i år.
Men har du lyst til at give en hånd med, er der stadig brug for et par ekstra hænder, til at
stå i baren/oprydning både under og efter og lave kaffe.
I kan henvende jer til en af os i aktivitetsudvalget, Knold i sejlklubben og Marianne fra
Bådelauget.
Sådan kan det gå…
Når masten skal på
7 personer som alle er
meget omhyggelige med
deres både, undersøgte
om alt tov og liner nu var
på den rigtige side inden
masten skulle på. Alt gik fint masten stod som
den skulle, alt blev strammet til mastekrogen på
plads. Så kom det stille og roligt en stemme”
hvad er det for en fuglerede der sidder i toppen
af masten” Der sad et tov rullet godt rundt om
masten, Men gudskelov var Preben i havnen, og var glade for vi havde en god ven som
hedder Max.
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Laugposten - 20. årgang
Det vil sige at jeg har deltaget i laugpost projektet så længe uden at være blevet ældre –
mærkeligt at tænke sig.
Mange navne optræder stadig i lauget og nye er kommet til og andre har fundet nye interesser, en vel ret normal adfærd i en forsamling af forskellige mennesker. Ikke alle sejler
lige meget, men det er nok fordi nogle af bådene, er blevet for gamle til at stævne ud fra
den trygge Lynæs Havn.
Næ, så er der mere trygt på agterdækket, det gynger heller ikke, undtagen hvis det er selvforskyldt ☺
Jeg husker et laug genfødtes foran en ensom flagstang, intet læ til andre end de to der
kunne være i telefonboksen ved flagstangen, der rettelig er en stander mast. Nu sidder alle
på et pragtfuldt agterdæk, tegnet og bygget af laugets trofaste soldater.
Skiftende vinde har blæst på havnen og i lauget ligeså. Jeg husker nu bedst alle de gode
stunder på bænkene i fjordenes havne, hvor de ofte blev uddelt solskoldede næser til de
der mente at man sagtens kan sidde på en bænk fra 12 middag til midnat uden at tage skade af noget som helst.
Et helt kapitel for sig var vores fælles fester hvert efterår, hvor Bøgebjerggaard i mange år
lagde gulve og vægge til mange medlemmers glade sider. Mange kokke var der også gang
i til de store flotte buffe’er med tærter, edderfugle, laks og rigtig meget andet.
Store loppemarkeder har haft deres tid og givet et flot tilskud til laugets cigarkasse.
Hilsen Vagn
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TIL KABYSDØREN
Kommende aktiviteter
DATO
Hold øje med tavlen eller mailen…

TIDSPUNKT

25 maj

Kl 17

11-13 juni
23 juni
23 juli
13 august
3 september
17 september
22 oktober

Navn
Jan Kjeldsen
Formand
Peter Lassen
næstformand
Annette Heldager
Vibeke Mortensen
Flemming Skøtt
Cliff Willeberg
Birthe Thyrri
Marianne Lassen
Jonna Leth
Rene Christiansen
Annelise Hallund
Havnefoged

Hele tiden

Kl 18
Kl. 10

Kl. 16

AKTIVITET
Der kan opstå spontane arrangementer, så det vil
være en god ide at opgive jeres e-mail adresse
til: lb.laug@gmail.com
Stegt flæsk på Kulhuskroen. Mødetid ved Columbusfærgen kl. 17. Tilmelding til Marianne
48712004/21796208 senest 20 maj
Pinse fællestur til Veddelev Havn. Se i bladet
Skt Hans med sejlklubben. Se i bladet
Grillaften i Lauget - Medbragt mad
Bedsteforældredag og åbent hus. Se i bladet
Fisketur – se i bladet
Fællestur til Nyk.Sj (alternativt Frederiksværk)
se i bladet.
Standernedhaling

KONTAKTER
Kontakt informationer
janlissikjeldsen@hotmail.com
40328915
peter.handyman@gmail.com
20292004
held08@gmail.com 26747169
vibmor@gmail.com
26787646
fspiraya@mail.dk
20431117 / 38 604 038
cbw@webspeed.dk
40839906
btthyrri56@gmail.com
48712004/21796208
20646024
20211285
51880843
47 93 91 19
Lynaes.havn@mail.dk
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Ansvarsområder
Presse, Nøgler og indmeldelser

Kasserer
Sekretær
Husforvalter
Suppleant
Redaktør, laugposten
lb.laug@gmail.com
Aktivitetsudvalg

www.lynaes.dk/havn.htm

