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Afriggerfesten den 22 okt. i Gubben hvor vi fejrede et 20 års jubilæum
Vi mødtes til nedtagning af standeren kl. 16.00 hvor der var stander nedtagning nedenfor
trappen til agterdækket. Jan Kjeldsen holdt en tale og
fortalte om hvorledes året var gået.
Vi sang de sange som passede til lejligheden og Per spillede,
vejret var dejligt og vi nød både musikken og sangene.

Afslutning i Gubben hvor vi også fejrede 20 års jubilæum
Vi havde fået lov at låne Gubben til vores fest om
aftenen. Der var dækket et flot bord og da gæsterne kom,
blev der budt på en velkomstdrink.
Der blev holdt en tale for bladets trykker, som har været
med helt fra starten og trykt vores blad. Vagn var med til
at starte laugposten.
Vagn fik en flaske og ”lovede” at ville fortsætte 20 år
mere!!!
Ove, Susanne og Stig (som ikke var med) fik også hver en
flaske som tak for deres indsats med laugposten.
Der var dækket til 36 personer og vi var 32.
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Vi fik noget lækkert mad, Susanne havde lavet en helt
fantastisk fiskelagkage og der var masser af kød, salater
og kartofler
Johnna havde lavet nogle lækre flotte lagkager og
Marianne havde lavet pynten, som var maritimt med både
og ankre.
Johnna
Julebuffet søndag den 4. december 2011
Der var forventet
omkring lidt over
20 personer, men
vi nåede op på
over 30.
Det var en flok
veloplagte og
glade laug
medlemmer der
kom. Vi havde alle en jule ret med, som blev stillet på et langt
bord langs væggen. Midt i lokalet det lange bord hvor vi
skulle sidde var flot pyntet med julenisser, lys, flotte servietter og meget mere. Vi måtte
sætte et ekstra bord op, da vi også fik besøg af fire personer som endda selv havde taget
deres mad med, det var så hyggeligt at de kom
Der var en dejlig stemning og god appetit, der blev sunget, der blev spillet yatzy, hvor
pakker gik fra person til person, og harmonikaen havde Poul med og den kom der også i
gang.
Aktivitet udvalget havde virkelig lavet et flot arrangement, så det taler for en god fremtid
for lauget.
Hilsen Birthe
Herlig nytårsfest.
Bordet var flot pyntet med blåt og sølv. Forventningsfulde
festdeltagere ankom i god tid til
at se dronningens nytårstale, på
Flemmings medbragte tv, og
skåle velkommen.
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Derefter gik vi til bords for at sætte tænderne i de lækre halve hummere. Hovedretten bestod af store møre bøffer med bagte kartofler og salat. Dertil en udsøgt rødvin. Desserten
var chokolademousse, som nærmere må betegnes som choko bomber der lå tungt og godt
i maven. Herligt bagefter at få luftet danseskoene til
god musik. 90 års fødselsdagen måtte vi lige se inden
champagne propperne sprang og vi kunne ønske
hinanden godt nytår. Fra agterdækket kunne vi nyde
et fantastisk fyrværkeri hele horisonten rundt. Ved 2
tiden vandrede de sidste deltagere hjem med større
eller mindre pinde i øret. Dejlig aften. Tak til
arrangørerne Susanne og Flemming og til mesterkokken Jan.
S.A.
Nytårs kur
Nytårsdag mødtes vi i lauget for at ønske hinanden godt
nytår med et glas champagne.
Det blev rigtig hyggeligt
og der blev skålet for et
godt år i lauget. Siden
fyrede vi 3 raketter af.
Alt godt fra lauget ønsker besætningen på s/b
Magrethe
Vinsmagning Lynæs bådelaug den 25. november 2011
En dejlig efterårsdag på agterdækket med udsigt over Lynæs havn og med en kold øl i
hånden, kom vi til at tale om vin, altid et interessant emne.
Der var pludselig én, der spurgte, om vi ikke kunne lave en
smagning i lauget, straks ringede jeg til min gode ven Fini,
som jeg har været på mange vinsmagninger med. Fini, er det
man kalder ”garageimportør”, han importerer vin fra flere
lande, men har ingen forretning, han sælger via net og
telefon.
Han sagde straks ja, som en
vennetjeneste skulle han kun have vinene betalt. Det blev
besluttet, at lave det den 25. november 2011.
Det blev en herlig smagning af 7 vine fra Californien i
prisklassen fra kr. 93,- til kr.
198,-, der var 2 vine af
hvide druer og 5 vine af
røde. Efter smagningen skulle der gættes priser, og der var
en præmie til den, der kom nærmest den dyreste vin. Det var
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dejligt at se så mange af medlemmerne have lyst til god vin. Fini fik også solgt vin til bl.a.
julemiddagen.
Efter smagningen blev der serveret Spareribs med coleslaw, som Marianne havde lavet,
den var rigtig god, resterne af vine fra smagningen blev drukket til. Det var en rigtig god
middag. Jeg vil betragte aftenen som en stor succes.
Ingelise
NAVERHULEN 2. MARTS
På initiativ fra Jonna, mødtes vi fredag morgen kl. 09.30,
hvor desværre ikke alle kunne få fri fra arbejde. Alligevel
var vi 23 medlemmer, der kunne deltage. Vi tog med bus
fra lauget, og samlede de sidste op i Frederiksværk og
Helsinge. Ingelise havde en spændende
hjemmelavetValnødde-bitter med, så turen ad ukendte veje
til Helsingør startede godt.
Vi blev godt modtaget i Naverhulen, der minder
gevaldigt meget om vores eget laug, med hensyn til
socialt samvær med ligesindede. Naverne havde en
speciel måde at hilse på hinanden på, nemlig ved at
banke i bordet med
knyttet hånd, hvilket
vi fik set efterhånden
som flere mødte op.
Sekretæren for
Naverne holdt et inspirerende og livligt foredrag om
naverne før og nu. Efter ca. en time, hvor vi ikke faldt i
søvn, kvitterede vi for underholdningen, Peter slog på
deres klokke, så både naverne og vi fik en omgang. Vi fik
hertil en super mør og skøn skipperlabskovs.
Tilbage i lauget fik vi en god snak om den gode oplevelse
vi havde haft.

Peter blev udnævnt til Naverhulens blærerøv

8.Max på Götakanalen 27. jan. 2012
Vi var 24 mødt op for at se billeder fra Lisbeth og Max tur
på Götakanalen sommeren 2011. Nu er det jo ikke altid det
er lige spændende at se andres feriebilleder men dette var
noget helt andet. Det var de flotteste og smukkeste billeder
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af både vand, landskaber, blomster, kirker, borge og de hyggeligste steder der gled over
lærredet med den dejligste musik til. Ind imellem var der informationer på kort så vi vidste hvor vi var. Lisbeth og Max fortalte undervejs
men ikke for meget og ikke for lidt - lige tilpas, så vi
kunne nyde de smukke billeder og den dejlige musik.
Jeg ved det er et stort arbejde at redigere så mange
billeder, men det var et flot stykke arbejde.
Vi fik selvfølgelig svensk pølseret serveret.
Marianne Kjerulf

De 2 søde mennesker Amalie og Ole har været en tur til
Grønland. Det var første gang Ole så Grønland
og det var en fantastisk oplevelse.

Referat fra generalforsamlingen 14. April 2012
Tilstede var 33 medlemmer, hvor af de 14 var stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent: Erik Kjerulf blev enstemmigt valg, alle klappede og dirigenten kunne
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning:
Er der noget at klage over?? Året er gået nogenlunde. Vi har fået et overskud på regnskabet trods køb af vandvarmer og nye lamper. Alle er velkomne til at check regnskabet. Vi
har anmodet havnen om at udskifte frontpartiet og det skulle være på i år. Vi/os skal have
forår-på-terrassen, vi må have en dag hvor man stiller sig til rådighed. Maling, rengøring,
oprydning m.m. Det er på tide og klubben trænger. Ja, Henrik løber pt. ingen steder så han
kan? Tak, Tak og så heller ikke mere til udvalget for et stort stykke arbejde. Tak til bestyrelsen for stor opbakning til vores arbejde. Vi vil gerne have flere, der tager ansvar. Jeg
vil, dersom generalforsamlingen er enige, gerne tage et år mere. Men så skal der også nye
boller på suppen. Tak for dette år og den støtte jeg har fået. Jan og Puser.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget af kasserer Annette. Der er et
driftsoverskud på kr.5.000,00,som er kommet i stand p.g.a.diverse arrangementer som
loppemarked, Gubbefesten, laugs- leje og Sct. Hans. Annette fremlagde regnskabet, ingen
spørgsmål og stor applaus til Annette. Vor egenkapital pr.31.12.2011 er på kr. 78.370,24.
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Ifølge Annette var medlemstallet pr 1.12.2012 62 medlemmer deraf 38 pladsmedl. og 24
medlemmer uden bådplads. Pr. 1.4.2012 var vi 39 medlemmer deraf 27 pladsmedl. og 12
medlemmer uden bådplads. Kassereren mener, der måske er nogle der har glemt det og vi
enedes om at sende en mail til dem som mangler. Det har undertegnede gjort og har fået
flere positive tilbagemeldinger. Der kom flere gode ideer fra medlemmerne til hvordan vi
kunne forbedre indbetalingerne, hvilket bestyrelsen vil se på snarest.
Leif spørger Annette hvad hun mener med ”hvad vil vi med lauget”. Leif mener at alle tilstedeværende vil lauget. Det var også hvad Annette mente. Leif mente desuden at vi skal
være mere aktive på havnen til at hverve nye medlemmer.
4. Fastsættelse af kontingent for pladsmedlemmer. Bestyrelsen foreslog ingen forhøjelse.
Enigt vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent for laugsmedlemmer. Bestyrelsen foreslog ingen forhøjelse.
Enigt vedtaget.
6. Indkomne forslag. Formanden Jan fremlagde et forslag om etablering af et toilet på repo ved køkkendøren,pris ca. kr. 30.000,00.Jan ønskede en enten positiv eller negativ tilkendegivelse fra generalforsamlingen. Susanne A. spurgte om det ville give højere husleje. Jan svarede ja. Rene ville vide om det kostede x-tra ang. vandafledning og x.tra haneafledning. Peter L. mener ikke det vil være et stort problem, men det vides ikke helt. Peter
foreslog at Marianne L. skulle prøve at søge” fondsmidler” til etablering af toilet.
Afstemning om forslag. Vedrørende toilet. 13 medlemmer stemte for, 1 undlod at stemme.
7A. Valg af formand for 2 år. Generalforsamlingen havde under formandens beretning
godkendt kun 1 år. Så Jan blev valgt for 1år.
7B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Annette og Vibeke genvalgt for 2 år.
7C. Valg af bestyrelsessupleant. Cliff blev genvalgt.
8. Valg af revisor. Allan Meilstrup blev genvalgt.
9. Evt. Leif takkede bestyrelsen og specielt tak til husforvalteren for hans store stykke arbejde. Der blev igen foreslået at vi skulle prøve at hverve nye medlemmer til ”Åben
Havn”, som er d. 12 maj2012. Jonna foreslår loppemarked og lotteri. Klaus spørger ang.
Skipperstuen. Peter L. svarer at der ingen respons har været fra Skipperstuen. Der er (ved
at blive) nedsat et ”Havneråd” på Lynæs havn og Leif Thyrri har meldt sig som medlem
fra Lynæs Bådelaug. Tak Leif. Erik Kjerulf fortæller kort om vores lokale søredningstjeneste. De mangler medlemmer og hvis man er interesseret kan man kontakte Erik. På falderebet blev der lige etableret et aktivitetsudvalg bestående af Marianne L., Annelise Hallund, Jonna Leth, Marianne & Erik Kjerulf og Christa Wendt. Tak til alle som vil gøre en
indsats.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og så bød formanden på forloren skildpadde og Annettes hjemmebagte brød.
Referent Vibeke Mortensen.
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TIL KABYSDØREN
– eller til dem der ikke har et vinskab - køleskabdøren!

Aktiviteter sommer/efterår 2012..
Bemærk! Nøjagtige klokkeslæt/mødetid m.m. til alle aktiviteter vil blive opslået i lauget
23. maj – Stegt flæsk turen
Vi mødes ved Sølager og tager færgen til kulhusene.
26-28 maj – Pinsetur til Veddelev
23. juni – Sankt Hans
1.september – Fælles sejletur til Rørvig eller Frederiksværk
8. september – Fisketuren med spisning af ål (det står Jan og Cliff for)
2. oktober – Foredragsholder om sund kost
27. oktober - Standernedhaling
og Gubben fest

Velkommen til sæsonens aktiviteter - siger vi fra aktivitetsudvalget, til alle glade
laugmedlemmer!
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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

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
24624433
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
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