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Træskibe til Lynæs Havn
Lynæs Havn og de mere end 400 bevaringsværdige træfartøjer i Danmark vil fremover få glæde af
hinanden. Det er resultatet at, at Lynæs Havn har tilsluttet sig Træskibs Sammenslutningens(TS)
frihavnsordning, så træskibene kan besøge Lynæs og ligge gratis i havnen i op til tre døgn.
- Det er en rigtig god ide, og jeg både tror og håber, at Lynæs Havn vil få glæde af træskibene. I en større
sammenhæng får det flere folk på havnen. Vi holder eksempelvis Åben Havn den 8. juni, hvor vi håber, at
der kommer træskibe og lægger til, siger havnefoged på Lynæs Havn Morten Frederiksen til Frederiksborg
Amts Avis.
Samtidig støtter Lynæs Havn en god sag i bevaringen af
de gamle smukke træskibe, som repræsenterer
Danmarks maritime kulturhistorie, og som virkelig har
brug for en håndsrækning. Fra 2003 til 2012 forsvandt
over 200 skibe fra TS' fartøjsliste, og stadig flere skibe
bliver solgt til udlandet eller ophugget.
- Vi er økonomisk presset af krisen, og det er meget
kærkomment med opbakning fra Lynæs Havn, hvis ikke
den sejlende kulturarv skal forsvinde, for det er omkostningsfuldt at holde træskib, siger næstformand i TS,
Merete Ettrup til Frederiksborg Amts Avis.
Torsdag aften den 16. maj vil man kunne nyde Nyhavns smukke træskuder, når de lægger ind i Lynæs
Havn.
Lynæs Havn er ofte blevet sejlet forbi af træskibene, men fremover vil skibene gå ind her, blandt andet til
det store pinsetræf. Det er altid en stor attraktion og skaber liv på havnen, siger næstformand i TS, Merete
Ettrup med henvisning Træskibs Sammenslutningens årlige pinsetræf, som i år er i Holbæk fra den 17.-20.
maj.
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Standerhejsning og Generalforsamling den 6. april 2013
Der var mødt ca. 30 medlemmer op til den årlige Standerhejsning og
Generalforsamling.
Alle fremmødte sang standeren til tops ledsaget af harmonikamusik af Erik
Efter at have sunget os varme, gik vi ind i varmen, hvor vi skulle afholde
vores årlige Generalforsamling

Lynæs Bådelaugs Generalforsamling 6. april 2013 kl.14.00
I alt 37 personer var mødt op deraf 24 medlemmer.

1. Jan bød alle velkommen og foreslog Erik Kjærulf som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Erik konstaterer at dagsordenen er udsendt til tiden og generalforsamlingen er varslet ok.

2. Formandens beretning er følgende:
Vi gjorde det; endnu et år er gået, hvor mange har besøgt klubhuset. Vi har haft mange gode timer
i Lynæs Bådelaug, flere ture arrangeret af aktivitetsudvalget var helt i top, frokosterne om
søndagen, nytårsgalla, påskefrokost og ikke mindst den sidste tur for nylig til Dieselhuset. I hele
taget, et fint forenings år.
Toilettet er ikke på plads endnu, men der arbejdes på det. Platformen har fået kryds under, så vi må
se om det hjælper.
Vores havn er i rivende udvikling, med is-hus, fiskeforretning, ophale-sted. Anløbsbro og broerne er
renoverede. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et veludført arbejde, uden jer var det nok ikke gået.
En tak til aktivitetsudvalget for veludførte aktiviteter. En særlig tak til Marianne Lassen, som trækker
sig fra udvalget, et stort tab. Jeg har dersom det falder i god jord, besluttet at tage et år mere på
posten, men lad os se, det kan være andre er interesseret. Stor applausen.
En særlig tak til Flemming, vores husholder i det daglige, godt gået. Ja, når alt går næsten for godt,
er der jo ikke så meget mere end at håbe vi får endnu et vellykket nyt år i Lynæs Bådelaug. Jeg vil
gerne udbringe et længe leve Lynæs Bådelaug. Ingen kommentarer til formandens beretning, som
blev godkendt.

3. Budget.
Annette fremlagde budget og årsregnskab, som var sendt ud
med indkaldelsen. Det blev foreslået at sende indkaldelsen ud
på mail. Det blev ikke helt afgjort på generalforsamlingen, hvad
man vil. Det bliver taget op i bestyrelsen senere.
Annette oplyste, at der er 33 pladsmedlemmer, 1 æresmedlem
og 21 laugmedlemmer i alt 55 personer. Regnskab og budget
blev godkendt.

4.

Kontingent.
Fastsættelse af kontingent for pladsmedlemmer, ingen
stigning.
5. Fastsættelse af kontingent for laugmedlemmer, ingen stigning.
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6.

Indkommet forslag;
Der blev ytret ønske om at standerne fra andre klubber skulle hænge op hele året. Bestyrelsen
havde inden forslaget blev fremsendt, besluttet at standerne skulle op til festlige lejligheder.
Henrik Alling foreslår igen at de skal være oppe året rundt og ønsker afstemning.
11 stemte for, forslaget vedtaget og Henrik lover at vaske og ordne standerne.

7. Valg af formand og bestyrelse:
 Jan tager et år til – dejligt.
 Flemming og Peter fortsætter, som bestyrelsesmedlemmer.
 Cliff er villig til at fortsætte som suppleant.
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
· Alan Meilstrup og Marianne Kjærulf er villige til at fortsætte.
9.

EVT.










Aase spørger hvad det indebærer hvis man vil hjælpe med at bygge den nye gangbro.
Peter lover at sende en mail rundt, når tidspunktet for bygningen begynder og man
kan så byde ind med, hvad man kan.
Henrik efterlyste nogle skibsbilleder, der hang på skråvæggen til højre for
indgangsdøren. Flemming svarede, at ved forårsrengøringen sidste år blev
rengøringsholdet enige om, at billederne skulle videre.
Vores webmaster Erik Sørensen bliver rost MEGET for Lynæs Bådelaugs nye
hjemmeside. Erik beder om feedback og takker for rosen.
Flemming beder om hjælp til rengøring. Susanne Alling tilbyder sin hjælp.
Webmaster Erik får tilladelse til at sætte forskelligt materiale m. m. på hjemmesiden,
ved tvivl kontaktes bestyrelsen. Erik ønsker, hvis muligt, at der bliver sendt lidt tekst
med billeder fra aktivitetsudvalget.
Peter Lassen fortæller om Havnerådet. Alle klubber på havnen har en repræsentant i
Havnerådet. Vores repræsentant fra lauget er Leif. Leif har solgt sin båd så Lauget
mangler en ny repræsentant.

10. Jan takker for god ro og orden og takker dirigenten. Derefter bydes der på et let måltid.
Referant Vibeke Mortensen.

Påskefrokost 2013
Det var en rigtig hyggelig Påskefrokost, med nogle
fantastisk gode retter, de forskellige deltagere kom med.

Hilsen Peter
www.lynaesbaadelaug.dk
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Hurra ....... så åbnede Lynæs Fiskebutik
Fredag d. 19. april åbnede Lynæs Fiskebutik

Rigtig mange mennesker
havde fundet vej til Lynæs
Havn, da Lynæs FiskeButik
åbnede i fredags.

Pinsetur 18. – 19. maj 2013Holbæk
Dette års Pinsetur gik til Holbæk Bådelaug, hvor vi havde
lånt klubhuset.
Vi var tre både tilmeldt: CELMA (Marianne & Erik K-J),
SKIPPER SKRÆK (Marianne & Peter L.) samt SHEIK IV
(Annie & Erik) og mødtes I Holbæk Bådelaug om lørdagen,
hvor vi havde fået lov til at låne klubhuset, hvis vejret skulle
blive dårligt.
Om eftermiddagen kom Birthe & Leif T. kørende.
Det var dejligt solskinsvejr, men noget blæsende

Eftermiddagskaffe på CELMA

Lørdag eftermiddag gik vi en tur til Holbæk Havn, hvor der var
træskibstræf. Der var mange flotte skibe samt en del boder med
forskellige delikatesser. Der var mange mennesker.
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Qua Leifs forbindelse til skibet ”Fulton” fik vi en ”guidet” tur

.

Rundvisning på "Fulton"
Om aftenen grillede vi og hyggede os i det dejlige vejr.
Holbæk Havn havde arrangeret et kæmpe fyrværkeri, som vi havde første parket til.
Pinsesøndag var det desværre overskyet, så vi fik ikke set, om Pinsesolen dansede.
Holbæk Bådelaug havde lavet kaffe og købt rundstykker, så der var fælles morgenmad, lørdag og søndag.
Senere søndag gik vi tur til Havnen, hvor vi så nogle af de flotte træskibe sejle hjem igen.
Resten af dagen stod på afslapning og hygge.
Mandag formiddag gik turen atter hjem mod Lynæs.

Vi havde en rigtig dejlig tur.
Annie & Erik

Skt. Hans aften 2013
Skt. Hans aften i Lynæs Bådelaug var velbesøgt, med 31
tilmeldte personer, men der kom nogle flere, det var
smadderhyggeligt.
Vi startede kl. 16:00 med bordækning og var klar til det store
rykind.
Humøret var højt og alle hyggede sig med god mad, som man
selv stod for.
Grillen var klar til at stege alle de lækre bøffer mm.
Der blev sunget i mange timer og vores sanghæfter blev
næsten sunget igennem fra ende til anden, selvfølgelig
akkompagneret af vores faste harmonika spiller Erik.
Han er rigtig god og kan selvfølgelig spille alle vores
ønsker.
Vi havde et kæmpebål i en ovn, som Susanne havde
medbragt og heksen var der også, men blev ikke sendt til
Bloksbjerg.
Vejret var som I kan se på billederne en kende koldt.
Humøret var lige så højt som vejret var koldt, og vi fik
naturligvis også Irsk kaffe, der varmede dejligt. Alle er enige om at vi godt kan gentage succesen
til næste år. Marianne og Christa fik ryddet op næste dag.
Med venlig hilsen Annelise Hallund
www.lynaesbaadelaug.dk
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Stegt Flæsk på Kulhuse Kro 5. juni 2013
Traditionen tro var ca. 30 laugmedlemmer mødt op til stegt flæsk på Kulhuse Kro
Turen gik med færgen kl. 17

Fisketur d. 7. september 2013
Vejeret var ikke det bedste men der mødte da 4 mand op, snakken gik lidt på at det var for hårdt vejer, og i
første omgang aflyste de.
Men Peter - Max og Reymond syntes alligevel det skulle
prøves, så de gik ud ved 10 tiden.

De forsøgte sig ved Rørvig og var da også heldige at
fange nogle fisk.Ca. kl. 13,30 vendte de tilbage med
fangsten, som blev lagt til parade på agterdækket.
Max fangede flest 4 stk. rødspætter
Peter fangede den største på 475 g (3 stk. rødspætter i alt)
Reymond fangede 2 stk. rødspætter.

Trods alt en god dag og en god fangst.
Marianne – Erik Kj.– Lisbeth – Max – Marianne og Peter spiste
en dejlig frokost sammen hvor Marianne Kj. overrakte
præminerne til vinderne, Reymond og Birthe kunde desværre
ikke deltage.
Marianne Lassen

AFRIGGER FEST i Lynæs Bådelaug 19. okt. 2013
Standeren blev taget ned i
øsende regnvejr, så den
obligatoriske sang foregik inden
døre
Standeren tages ned

Kl. 18:00 var der middag til de
26 personer, som var mødt op.
Stemningen var som sædvanlig helt i top, og der blev sunget,
(efter at teksten lige var tjekket på Internettet) og snakket gik
lystigt og højt resten af aftenen.
Se billeder og video på "Galleri" siden.
Erik S.
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Tak for en dejlig afriggerfest.
Tak til dem der arrangerede det hele.
Tak til dem der har arbejdet frivilligt, for at blive klar til i går, og til dem der har sponseret de fine
ting og sager.
Hvor er det dejligt at være medlem af Lynæs Bådelaug.
Tak for vort nye laugtoilet.
Hilsen Susanne A.

Nyt Laugtoilet på 1. sal

Formand Jan indvier det
nye toilet.

Han blev dog ikke taget
med bukserne nede
denne gang!

Tak til alle, som har medvirket ved etableringen, særlig tak til
Bjarne, som har stået for det meste af montagen.
Erik S.
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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
20 43 11 17---38 60 40 38

Cliff Willeberg

cbw@webspeed.dk

Husforvalter
Suppleant

40 83 99 06
Birthe Thyrri

btthyrri56@gmail.com

Redaktør, laugposten
lb.laug@gmail.com

Marianne Lassen

48 71 200 4---21 79 62 08

Jonna Leth

20 64 60 24

Rene Christiansen

20 21 12 85

Annelise Hallund

51 88 08 43

Christa Wendt

40 55 38 28

Marianne Kjerulf

26 44 21 25

Erik Sørensen

ers.consulting@youmail.dk

Webmaster

40 79 08 16

Havnefoged

Lynaes.havn@mail.dk
47 93 91 19

Aktivitetsudvalg

Hjemmeside

www.lynaes-havn.dk

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 2013-14
Bemærk! Nøjagtige klokkeslæt/mødetid m.m. til alle aktiviteter vil blive opslået i Lauget

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

Lørdag d. 19.oktober 2013

25. januar 2013 kl. 18:00
Sømandsaften

Lørdag d. 19.oktober 2013:
Afriggefest kl. 18

Standernedhaling kl. 16

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

Søndagsfrokost starter igen 3. november
2013

17. februar 2013 kl. 10:00
DieselHouse

Søndag d. 1. december 2013
Julefrokost
Tag en ret med.
Tilmelding ved seddel i Lauget, hvor du skriver hvad du
vil medbringe eller til Marianne K.
marianne@kjerulf-jensen.dk
eller tlf. 26442125

22. februar 2013 kl. 18:00
Vinaften

Nytårsaften 31. december 2013
Mere om dette senere

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

1. januar 2014 kl. 15:00
Nytårskur -Vi ønsker hinanden Godt Nytår
Mere om dette senere

23. marts 2013 kl. 10:00
Generalforsamling i Lynæs havn a.m.b.a
Hundested hallen

Fredag d. 17.januar 2014
Sømandsaften. Susanne laver gule ærter.
Mere om dette senere

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

Søndag d. 23. marts 2014
Vinsmagning v/ Thomas Ingversen
Mere om dette senere

6. april 2013 kl. 13:30
Standerhejsning
6. april 2013 kl. 14:00
Generalforsamling
18. maj 2013
Pinsetur til Holbæk
www.lynaesbaadelaug.dk
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 3. november 2013 kl. 13

Julefrokost
Søndag d. 1. december 2013 kl. 13:00
Tag en ret med.
Tilmelding ved seddel i Lauget, hvor du skriver, hvad du vil medbringe eller til Marianne K.
marianne@kjerulf-jensen.dk
eller tlf. 26442125

Generalforsamling i Lynæs Havn a.m.b.a.
Lørdag den xx. marts 2014 kl. 10 i
Hundested hallen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

www.lynaesbaadelaug.dk

Side 10

