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Pinseturen 2014, gik til Orø.
5 både og 14 personer var mødt frem lørdag, sammen med 20 både fra
Frederiksværk.
Vi havde alle en aftale med havnefogeden/klubformand, men han havde
ikke orienteret andre, og var taget ud at sejle.

Men det gik alligevel. Vejret var fint og med lidt rokering rundt med
borde og stole blev det til en meget hyggelig lørdag aften.

Loppemarked og kirken blev besøgt, kaffe og andet blev
drukket og der blev hygget i både og ved klubhuset. Vi havde
slet ikke tid til at lege.

Efter pinsefrokosten var der nogle der skulle hjem, nogle skulle have sig en lur og nogle gik en tur.

www.lynaesbaadelaug.dk
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Om eftermiddagen mødtes vi med kaffe på græsplænen,
så skulle der spilles ”Kongespil”.

Alle gik op i det med liv
og sjæl,
og det var rigtig skægt.

Der var præmier til det vindende hold,
som blev Peter L. (Skipper Skræk) og Erik S. (Sheik IV)

På grund af de mange både var grillen optaget søndag aften -hvad gør man så, --- man improviserer.

Det gik fint, indtil det begyndte at regne.
Hvad gør man så ------ man kryber ned i Sheik.

En rigtig hyggelig Pinsetur. Tak til alle.

Marianne K .

www.lynaesbaadelaug.dk
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Med Columbus fra Sølager til Kulhuse og Stegt flæsk på kroen
30 medlemmer havde fundet vej til Columbus
og stegt flæsk på Kulhus Kro onsdag d. 24. maj.

Vejret var dejligt og folk nød den korte tur til kroen

Og så var der Stegt Flæsk og højt humør.
Foto: Peter Lassen

Standerhejsning d. 5. april 2014
Standerhejsning i Lynæs Bådelaug lørdag d. 5.april kl. 13.30 og kl. 14.00 Generalforsamling samme sted.
Kl.13.30 blev vores stander sunget til tops med hjælp af Cliff og Peter.

www.lynaesbaadelaug.dk

Side 3

Generalforsamling d. 5. april 2014
Kl. 14.00 startede vores generalforsamling med at formand Jan Kjeldsen bød velkommen
og foreslog Erik Kjerulf som dirigent, hvilket han indvilgede i.
Dirigenten bekendte gjorde at generalforsamlingen var varslet korrekt.
Formandens beretning:
Først: Vi har haft en dejlig mild vinter heroppe.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et flot arbejde, og til dem, der har stået for diverse arrangementer,
også en stor tak.
Ligeledes en stor tak til dem, som gav en hånd med det nye toilet.
Vi afholdt en stille frokost for dem, der gav en stor hånd, også ikke medlem Klaus Gulvmand og Poul fra
Polen.
En særlig tak til vores husforvalter (Flemming Skøtt), for det gode
arbejde i dagligdagen, det er altid en fornøjelse at komme herop.
Giv ham en hånd.
Ja, alle ved jo hvor meget aktivitets udvalget har udført-godt gået.
Tak til Peter i Havneudvalget.
Jeg vil gerne have at alle rejser sig og mindes dem, som ikke er
med mere. Ære være deres minde.
Jeg håber Lauget vil blive brugt flittigt til gavn for kasse 1.
Hav en god sommer og lad os råbe et trefoldigt leve for Lauget.
Ingen spørgsmål til formandens beretning.
Derefter fremlæggelse af regnskab og budget af kasserer Annette
Helager.

Vi er 26 pladsmedlemmer og 24 Laugsmedlemmer, 1 æresmedlem i alt 51 medlemmer.
I alt 41 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
Annette gennem gik regnskab og budget, plus budget for 2015, stor applaus til Annette. Lauget har fået nyt
toilet, som har kostet 10.164,00.
 Fastlæggelse af kontingent for pladsmedlemmer uændret 600,00 kr./år.
Fastlæggelse af kontingent for laugmedlemmer uændret 400,00 kr./år
Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
Valg af formand: Jan bliver 2 år mere. Stor applaus.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: begge modtog genvalg.
Anette som kasserer, Vibeke som sekretær.
Valg af suppleant. Cliff modtog genvalg.
Valg af revisor og suppleant. Begge modtog genvalg, Alan Meilstrup
som revisor og Marianne Kjerulf som suppleant.
www.lynaesbaadelaug.dk
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EVT.

Annette kasserer forespørger om det er muligt at vi næste år
sender indkaldelsen via e-mail til de medlemmer, som har en e-mail
adresse. Det blev aftalt at der skulle meldes tilbage mindst 1 måned før
generalforsamlingen, for at være sikker på at alle fik indkaldelsen.
 Annette takkede Aase Lind for den store hjælp med regnskabet.
Peter meddelte at der er standerstrygning d. 8 nov.2014
Susanne Alling deltager i Havnerådet. Der er” Åben Havn i Lynæs” d.14.
juni med diverse aktiviteter. Se hjemmesiden Susanne efterlyser gode
gevinster. Der ligger en seddel i Lauget, hvis man vil hjælpe.
Aktivitetsudvalget har fået et nyt medlem.
Velkommen til Preben Svensson..
Jan forespørger om der er interesse for en ”Laug T-shirt”.
Der bliver lagt en seddel, man kan skrive sig på nede i Lauget.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden og alle blev ønsket en god sommer.
Referent Vibeke Mortensen.

Vinsmagningsaften d. 21. marts 2014
Vi havde besøg af Kim fra Skovgaard Vine, som havde 8
forskellige vine med fra Australien, Chile, Californien;
Italien, Argentina og Spanien + en fantastisk portvin fra
Portugal.
Kim var en fantastisk entertainer og vi kunne mærke hans
begejstring for vin.
Vi havde gennemgået de mange forskellige vine og da vi
kom til portvinen var stemningen på sit højeste og alle var
meget købelystne.
Efter 2 timers vinsmagning prøvede han at komme ud af
døren, men han måtte vente endnu en halv time.
Vi havde en rigtig god aften og vi sluttede af med pølse,
ostebord, kaffe, kage og chokolade og resten af vinene gled ned.
Det var en rigtig hyggelig aften hvor vi endte med at være 31 personer.
Vi fik også et pænt overskud til Lauget
Annelise Hallund
Det var en virkelig god vinsmagningsaften med firmaet Skovgaard Vine.
Der blev købt en del af de tilstedeværende, og man må sige det var en succesfuld aften.
Lidt over 30 mennesker var mødt op, og selvfølgelig med godt humør.
Marianne K. havde bagt noget fantastisk godt brød til vinsmagningen.
Annelise og Marianne K. havde lavet et pølse- og ostebord til slut. Perfekt!!!
Peter Lassen

www.lynaesbaadelaug.dk
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Søndagsfrokosten 2. marts
Det var en mindre forsamling til sidste Søndagsfrokost 2. marts, men hyggeligt var det.
marts,

Det er lige som der er ved at gå lidt forår i folk.

Sømandsaften
lørdag d. 18. januar 2014

Vi havde en god og hyggelig sømandsaften, vi var 25 mennesker .
Susanne Alling havde lavet gule ærter og Per Kralund spillede på
harmonika,
Der blev sunget og løst skøre opgaver.

Peter Lassen

Stormflod på Lynæs Havn (Bodil 5.-6. dec. 2013)
Det er hovedsageligt strømmen på broerne,
det er gået ud over og en sunket båd.
Fiskernes kasser sejlede sig også en tur,
nogle endte i havnen.

www.lynaesbaadelaug.dk
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En fisker måtte i vandet og hente sine garn og udstyr, der var røget ud af en kasse.
Han var ikke så ked af det, da han så der var en ørred i.

Erik S.
Foto: Flemming S.

Julefrokost 1. december 2013
Det var en fantastisk god julefrokost,
arrangerede af festudvalget.

Julemanden kom som
sædvanlig sejlende.
.
Maden var fantastisk god og der var rigeligt.

Jonna lavede lige et lotto spil og der var pakkeleg.

Det gik ikke stille af.
En dejlig dag.
Hilsen Peter Lassen

www.lynaesbaadelaug.dk
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Søndagsfrokost 3. november

Der var mødt 10
medlemmer op ved den
første søndagsfrokost i
Lauget.

De 5 havde taget frokost med, og hyggede sig hele eftermiddagen.

Flemming S.

Orkan på Lynæs Havn 28. oktober 2013
Oktober måneds orkan var meget hård ved flere både på Lynæs
Havn.
Som man kan se på disse billeder, er det gået meget hårdt ud
over de sejlskibe, der står på græsset med mast på, men også
andre steder er der sket skader.
Som det ses på havnens vindmåler
var vindhastigheden oppe på 39,3 m/sek., da orkanen ramte.

dsgg

Erik S.
Foto: Flemming S.
www.lynaesbaadelaug.dk
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Kontakt
Navn

Kontakt informationer

Jan Kjeldsen

janlissikjeldsen@hotmail.com

Formand

40 32 89 15

Peter Lassen

peter.handyman@gmail.com

Næstformand

20 29 20 04

Annette Heldager

held08@gmail.com

Ansvarsområder
Presse, nøgler og
indmeldelser

Kasserer

26 74 71 69
Vibeke Mortensen

vibmor@gmail.com

Sekretær - Leje af lokalet

26 78 76 46
Flemming Skøtt

fspiraya@mail.dk

Husforvalter

20 43 11 17---38 60 40 38
Cliff Willeberg

cbw@webspeed.dk

Suppleant

40 83 99 06

Annelise Hallund

51 88 08 43 annelise.hallund43@gmail.com

Christa Wendt

40 55 38 28

christa-wendt@live.dk

Marianne Kjerulf

26 44 21 25

erik@kjerulf-jensen.dk

Preben

61 63 72 32

heda@mail.tele.dk

Erik Sørensen

40 79 08 16 ers.consulting@youmail.dk

Hjemmeside
Redaktør, Laugposten

Webmaster

Havnefoged

Aktivitetsudvalg

Lynaes.havn@mail.dk

www.lynaes-havn.dk

47 93 91 19

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.
www.lynaesbaadelaug.dk
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Aktiviteter i 2014
Bemærk! Nøjagtige klokkeslæt/mødetid m.m. til alle aktiviteter vil blive opslået i Lauget
Lørdag 7. juni til mandag 9. juni

Lørdag d. 14. juni 2014 kl.: 10 til 16

Pinsetur til Orø

Åben havn

Mandag d. 23. juni 2014:

Nordhammer Bådelaug
byder velkommen til DT tursejlertræf

Skt. Hans Aften med fællesspisning i Lauget

i dagene 27.-28.-29. juni 2014
Lørdag d. 28. juni 2014

Weekend d. 16. - 17. august 2014

Midsommerfesten

Brugtbådsmarked

og andre aktiviteter i 2014

Mere om dette senere

Søndag d. 7. september 214:

Oktober 2014

Fisketur

Vinaften er under planlægning

Mere om dette senere

Mere om dette senere

Lørdag d. 8 november 2014
Standernedhaling og Afrigger fest
Mere om dette senere

Søndag d. 7. december 2014
1. Søndagsfrokost er Julefrokost
Mere om dette senere

www.lynaesbaadelaug.dk
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