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Laugposten    

22. årgang nr. 01 – 2013 

                                                                                                            Indhold: 

Julebuffet 2012 
Nytårsfest  

Nytårskur 1. januar 2013 
Søndagsfrokost 

Sømandsaften 25. januar 
DieselHouse 17. februar 

Vinaften 22. februar 
Standerhejsning 6. april 

Generalforsamling 6. april 
 

Julefrokost d. 2. december i vores dejlige klublokaler. 
 
Det blev en rigtig dejlig eftermiddag med masser af godt humør, og alle havde lavet noget lækkert mad, 
som blev en herlig buffet. 
 

Vi mødtes kl. 13:00, hvor vi var 24 personer.  
De kom til et hyggeligt pyntet lokale med juleduge  
(tak til Christa og Bent), som have ladet dugene ligge  
fra en fest, de havde holdt. Der blev spist og drukket 
en masse snaps, hvor både Ove, Henrik og Max, donerede hver en 
flaske. 

 
 
 
Kl. tre kom julemanden sejlende ind i havnen, hvor den gamle 
brandbil stod med et orkester og der varen masse børn og voksne til 
at modtage julemanden. Solen skinnede og sneen lå hvid og 
glimtede i solen. Der var ikke et øje tørt. Vi stod på agterdækket og 
nød synet og  Peter fik taget nogle meget smukke billeder. 
 

 

Vi fortsatte med spisningen og til slut var der et herligt ostebord. 
På et tidspunkt skulle vi have pakke leg, som i år blev på en anderledes 
måde. Susanne havde et spil kort, der skulle gøre det ud for terninger. 
Kortene skulle læses op og man skulle gøre hvad der stod på kortet. F.eks. 
ryk 3 pladser til højre og lad dine pakker blive liggende, der hvor du kom til 
at sidde, var der måske en pakke, men oftest slet ingen. Det var ret muntert, 
men til slut fik alle alligevel en gave. 
 

Vi sluttede med kaffe og endnu mere at drikke. 
 

Ja, stemningen var høj og alle havde det dejligt. 
Vi glæder os allerede til næste år, hvor det måske bliver holdt på en lørdag. 
 

Annelise Hallund 
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Nytårsaften 2012 
 

12 forventningsfulde festklædte medlemmer mødtes til nytårsaften i Lauget. 

Bordet stod smukt dækket i sølv og blåt, og velkomstdrinken var parat til at nydes under Dronningens 

Nytårstale.  

Flemming havde sørget for et fjernsyn, så vi kunne følge med i monarkens vise ord. 

 

Jan havde kreeret en lækker skaldyrssymfoni flot arrangeret 

på tallerkner. Efter forretten serverede han møre tournedos 

med lækkert tilbehør og diverse drikkevarer ad libitum, (godt 

”mærke”). 

 

Desserten var Mocca ”Laugkage” og kaffe med avec. 

 

 

Så blev der fyret op for musikken og alle fik mulighed for at 

svinge dansebenene efter bedste evne. 

 

Da klokken slog 00:00 skålede vi i god champagne og gik så ud 

på agterdækket for at beundre det spektakulære fyrværkeri,  

som Henrik Nielsen oppe på skrænten fyrede af. 

 

Susanne Alling 

 

Nytårskur 1. januar 2013 
Hold da op hvor var vi mange, der ville ønske hinanden godt nytår!   

26 medlemmer kom med champagne og hyggede sig med gode samtaler rundt ved bordene. 

 

 

Forinden havde festudvalget været nede og rydde op efter 

nytårsfesten, samt indtage den natmad, vi aldrig fik sat på bordet 

dagen før. 

 

 

 

Susanne Alling 
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Første Laugfrokost 2013  
 

Denne begivenhed fandt sted samme dag som Købmandsgårdens 

nytårskur, som flere medlemmer ved vor egen nytårskur, sagde de 

ønskede at deltage i. 

For at ingen udefrakommende medlemmer skulle komme til et tomt 

Laug, dækkede jeg bord og var klar med min frokost.  

(Stakkels Henrik døjede med hold i ryggen derhjemme)  
Der kom ikke et øje! Næste år skal vi måske ændre frokosttidspunkt 

til kl. 12, så kan vi nå over til nytårskuren kl. 14, og bagefter kan vi jo 

indtage eftermiddagskaffen i Lauget.  
For medlemmer der er interesserede i at se, hvad købmandens 

nytårskur er, kan man gå ind på: 

 

YouTube og søge på KETILTV og se KØBMANDSGÅRDENS NYTÅRSKUR, med gode klip fra en festlig 

kur.      http://www.youtube.com/user/ketiltv 

 

Susanne A. 

 

 

 

 

Sømandsaften 25. januar 2013 
 

Vi havde en rigtig herlig sømandsaften, hvor vi mødtes kl. 18. 
Der var mødt 22 personer op. 

 
Susanne Alling havde lavet alle tiders gule ærter helt fra 
grunden, med kogt – røget flæsk og medisterpølse, så vi 
kunne begynde traktementet ved et veldækket bord. 

 
Der manglede ikke noget, der var både øl, vin og brændevin, 
og selvfølgelig godt humør. 
 

 
 

Efter endt spisning, var vores gode spillemænd klar 
med dejlig musik.  
Det var Erik og Per der spillede, mens sangbøgerne 
blev fundet frem og alle sang med. 
 

Ind imellem blev der fremført gode vits og historier,  
mens kaffe og dejlig chokoladekage blev serveret, som 
afslutning på en dejlig aften, som vi kan se frem til en 
anden gang. 
  
 

 

Susanne S. 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/ketiltv
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Supertur til Dieselhouse 17. februar 2013  

 
 

41 fra Lynæs Bådelaug og Sejlklubben Lynæs 
havde meldt sig til denne tur, og de fik sandelig 
noget for pengene. 
 

Det første vi så, da vi kom ind i Dieselhouse på 
H.C. Ørstedværket, var den kæmpestore 
dieselmotor, der i 1933 blev leveret til værket fra 
B&W, som havde fået eneretten til at producere 
dieselmotorer, efter licensaftale med opfinderen af 
motoren, Rudolf Diesel. 
 

I 30 år var det verdens største motor!  
 

Kl. 11 stod vi spændte og ventede på at den blev startet. Den er ikke i brug til daglig. Hold da op, 
hvor imponerende da motoren gik i gang og alt kørte på fuldt drøn. Luften i det store lokale blev 
sat i bevægelse, de kæmpestore stempler hamrede op og ned og der var absolut "ingen slinger i 
valsen" alt kørte perfekt. 
 

 
 
 
 

På etagerne ovenover var der dels flere montrer 
med motormodeller, som man kunne se køre og 
dels en udstilling om verdens første oceangående 
dieselmotorskib M/S Selandia, som blev søsat i 
1912. 
 
 

 
 

 

Udstillingen er bestemt et besøg værd og det er gratis at komme ind. 
 
 
 

Da vi havde studeret det hele, var der dækket op 
til os bag den store motor. 
 

Så blev der serveret rigtig flot smørrebrød, som 
var bestilt på forhånd. Mætte af mad og indtryk gik 
vi ud til bussen som igen fragtede os fint gennem 
trafikken og hjem til Lynæs. 

 

 

Tak til Marianne og Peter for et flot arrangement! 

 
Susanne A. 
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Vinsmagningen d 22. februar 2013 

 

Så var der igen vinsmagning i Lynæs Bådelaug. 

Aktivitetsudvalget havde inviteret Jesper Nørregård fra 

Falke vine i Helsinge til at præsentere deres vine. 

 

21 vinsmagere var mødt talstærkt op til et veldækket bord 

med laks og ost, hvilket var en meget let anretning. 

 

Desværre var alle vinene sat på bordet til fri afbenyttelse. Vi havde håbet på en bedre introduktion af hver 

enkelt vin. Der var 3 hvidvine samt 5 rødvine at vælge imellem. 

 

Den kendte Laug stemning slog naturligvis igennem, så alt i alt en hyggelig aften, der desværre ikke kunne 

måle sig med den forrige vinsmagning, repræsenteret af Fini vine. 

 

 

Næste gang der bliver arrangeret vinsmagning, vil vi 

foreslå, at vinsmagningen foregår inden der serveres 

mad! 

 

 

 

Flemming og Susanne 

Obs!! Se flere billeder fra Vinsmagningen på Galleri hjemmesiden 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Søndagsfrokost 3. februar 2013 
 

Den 3. februar 2013 mødtes Susanne & Flemming Skøtt, Lis Brøndorf, Annie & 
Erik Sørensen, 
samt Henrik Alling kl. 13.00 til en hyggelig frokost i Lauget. 
 

Lis er nyt medlem, så vi fik sagt pænt goddag og velkommen. 
 

Senere kom Susanne Alling og lidt senere mødte Formanden også op. 
 

Flemming havde om formiddagen været i Lauget og tændt for varmen, så der 
var dejlig lunt. 
 

Annie S. 

 

http://www.lynaesbaadelaug.dk/2011/index.html
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Hermed indkaldes til generalforsamling i Lynæs Bådelaug. 

Lørdag d. 6. april 2013 kl. 14:00 

Standerhejsning er kl. 13:30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. 

4. Fastsættelse af kontingent for pladsmedlemmer. 

5. Fastsættelse af kontingent for laugmedlemmer. 

6. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 

7.   A: Valg af formand for 1 år.(Jan) 

B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.(Peter og Flemming) 

C: Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.(Cliff) 

8. Valg af revisor og suppleant. 

9. Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest  

14 dage før generalforsamlingen.(dvs. lørdag d. 23. marts 2013)  

Pr. post på Laugets adr.:  Lynæs Bådelaug 

Lynæs Havnevej 17 

3390 Hundested 

Pr. E-mail:    Lb.laug@gmail.com  

 

Kontingent bedes indbetalt på Laugets bankkonto senest d. 4. marts 2013, eller kontant i forbindelse med 

søndagsfrokosten d. 3. marts 2013 mellem kl.: 12:00 og 16:00. 

Reg. nr.: 1352 Konto nr.: 0525619777 

Pladsmedlemmer (stemmeberettigede bådpladsejere), betaler 600,-kr. 

Laugmedlemmer betaler 400,-kr. 

Ved indbetaling skal medlems nr. og evt. bådpladsnummer, samt navn/initialer oplyses. 

Husk!! det er kun pladsmedlemmer, som har indbetalt rettidigt,(dvs. senest d. 4.marts 2013), der har 

stemmeret, på generalforsamlingen.  

Efter generalforsamlingen bydes på et let måltid. 

Samtlige medlemmer opfordres til at sende deres eventuelle E-mailadresse og Tlf. nr. til Laugets 

postadresse, eller send en E-mail til: Lb.laug@gmail.com 

 

Det er også muligt at ændre adresse, E-mail og telefonnummer på Laugets hjemmeside.(Medlemskab)  

 

Venlig hilsen og vel mødt 

Bestyrelsen 

  

mailto:Lb.laug@gmail.com
mailto:Lb.laug@gmail.com
http://www.lynaesbaadelaug.dk/Medlemskab.html
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Kontakt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leje af lokalet: 
Bestyrelsen har fastsat lejen til 700 kr. Hvis man ønsker at leje lokalet (i vintersæsonen) 
henvender man sig til Vibeke Mortensen på tlf. 26 78 76 46 eller mail: vibmor@gmail.com  

 

Nytårsaften kan Lauget ikke udlejes, men kan bruges af interesserede medlemmer i et åbent arrangement. 
 

Navn Kontakt informationer Ansvarsområder 

Jan Kjeldsen 

Formand 

 

janlissikjeldsen@hotmail.com  

40 32 89 15 
Presse, nøgler og 

indmeldelser  

Peter Lassen 

næstformand 

 

peter.handyman@gmail.com  

20 29 20 04 

 

Annette Heldager 

 

held08@gmail.com 

26 74 71 69 

Kasserer 

Vibeke Mortensen 

 

vibmor@gmail.com 

26 78 76 46 

Sekretær - Leje af lokalet  

 

Flemming Skøtt 

 

fspiraya@mail.dk 

20 43 11 17---38 60 40 38 
Husforvalter 

Cliff Willeberg 

 

cbw@webspeed.dk  

40 83 99 06 

Suppleant 

Birthe Thyrri 

 

btthyrri56@gmail.com Redaktør, laugposten 

lb.laug@gmail.com 

Marianne Lassen 

Jonna Leth 

Rene Christiansen 

Annelise Hallund 

Christa Wendt  

Marianne Kjerulf 

48 71 200 4---21 79 62 08 

20 64 60 24 

20 21 12 85 

51 88 08 43 

40 55 38 28 

26 44 21 25 

 

Aktivitetsudvalg 

Erik Sørensen 

Webmaster 

ers.consulting@youmail.dk  

40 79 08 16  
Hjemmeside 

Havnefoged 

 

Lynaes.havn@mail.dk 

47 93 91 19 
www.lynaes.dk/havn.htm  

mailto:vibmor@gmail.com
mailto:janlissikjeldsen@hotmail.com
mailto:peter.handyman@gmail.com
mailto:held08@gmail.com
mailto:vibmor@gmail.com
mailto:fspiraya@mail.dk
mailto:cbw@webspeed.dk
mailto:btthyrri56@gmail.com
mailto:lb.laug@gmail.com
mailto:ers.consulting@youmail.dk
mailto:Lynaes.havn@mail.dk
http://www.lynaes.dk/havn.htm
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Aktiviteter i 2013 
Bemærk! Nøjagtige klokkeslæt/mødetid m.m. til alle aktiviteter vil blive opslået i Lauget 

 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Søndagsfrokost 

Søndagsfrokost afholdes den første søndag i hver måned  
efter stander-nedhalingen til standerhejsningen.  

 
Du tager selv din frokost med. 

 
Øl og vand købes i Lauget. Der er ingen tilmelding du kommer bare med din 

medbragte mad og hygger dig sammen med laugvenner. 
 

Den næste frokost er 31. marts 2013 kl. 13 

 

 

1. januar 2013 kl. 15:00  
Nytårskur -Vi ønsker hinanden Godt Nytår 

     23. juni Skt. Hans Aften 
     Mere om dette senere 

6. januar 2013 kl. 13:00  
Søndagsfrokost i Lauget 

 

25. januar 2013 kl. 18:00  
Sømandsaften 

 

3. februar 2013 kl. 13:00 
Søndagsfrokost i Lauget 

 

17. februar 2013 kl. 10:00 
DieselHouse 

 

22. februar 2013 kl. 18:00 
Vinaften 

 

3. marts 2013 kl. 13:00 
Søndagsfrokost i Lauget 

 

23. marts 2013 kl. 10:00 

Generalforsamling i Lynæs havn a.m.b.a 
Hundested hallen 

 

31. marts 2013 kl. 13:00 

Søndagsfrokost i Lauget 
 

6. april 2013 kl. 13:30 
Standerhejsning 

 

6. april 2013 kl. 14:00 
Generalforsamling 

 

18. maj 2013 
Pinsetur til Holbæk 
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Generalforsamling i Lynæs Havn 

a.m.b.a. 

Lørdag den 23. marts kl. 10 i 

Hundested hallen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pinsetur til Holbæk 18.- 20. maj 2013 
 

Pinseturen vil i år gå til Holbæk. 

Peter Lassen har aftalt med klubhusforvalter Preben Petersen i Holbæk, 

at vi kommer, så der er reserveret plads i klubhuset.  

 

I Pinsen, vil der i Holbæk, være en unik mulighed for at opleve 60 - 80 smukke træ-sejlskibe,  

samt (næsten:-) ægte havnemiljø- og maritim stemning anno 1900.  

Pinsestævne 2013 i Holbæk 

Det sker i dagene 17. - 19. maj 2013. 
 

Holbæk Kommune har sat alle sejl til for at gøre Træskibs Sammenslutningens pinsestævne til en 
inkluderende og opsigtsvækkende kulturevent, både for skibenes besætninger og for kommunens borgere 
og gæster. 

 
Under temaet "vand, sand og træ" vil havneområdet blive omdannet til et tidsbillede  
af en "anno 1900 havn", kombineret med elementer af moderne vandsport, "Anno 1900" er valgt,  
fordi det er det gennemsnitlige byggeår for de fleste af de deltagende skibe. 

 
Havnemiljøet vil med kramboder, præsentation af skibsrelaterede håndværk, madboder, havneknejper, og 
meget mere signalere den tid, hvor duften af tjære og beg, drømmen om fjerne horisonter, osen fra 
smedens esse, transport af varer til skibene, den løsslupne stemning i havneknejperne, var en naturlig del 
af livet på havnen. 

 
Se mere på: http://ts-skib.dk/sidste-nyt.html   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. juni Skt. Hans Aften 2013 
Skt. Hans Aften ikke er fastlagt i skrivende stund, men der vil snarest komme mere på hjemmesiden. 

 

 

 

http://ts-skib.dk/sidste-nyt.html

