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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2013 
12. Feb. - 5. Mar. - 9. Apr. – 7. Maj – 11. juni – 13. Aug. – 10. Sept. – 8. Okt. – 5. Nov. – 26. Nov. 
 
 
 
 
 
 

Fastelavn 
Søndag d. 10. Feb. 

 

Stander op fest 
Lørdag d. 20. Apr. 

 

Kapsejlads, CB66 Nordic League Prolog stævne 
Weekenden 3-5. Maj. 

 

Pinsetur til Humlebæk 
Weekenden 18-20. Maj. 

 

Sankt Hans 
Søndag d. 23. Juni. 

 

Kapsejlads, de fæle (træskibe) 
Weekenden 6-7. Juli. 

 

Kapsejlads, X99 Nordisk Mesterskab 
Weekenden 12-14. Juli. 

 

Bäckvigen Handicap 
Lørdag d. 31. Aug. 

 

Medlemsmøde 
Tirsdag d. 1. Okt. 

 

Stander ned fest 
Lørdag d. 26. Okt. 

 

Det store Andespil 
Torsdag d. 14. Nov. 

 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. Nov. 
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Ole Plett fik Guldnålen som tak for hans store arbejde i Sejlklubben Sundet. 
 

 
 
Ole Plett har været med i bestyrelsen siden januar 2000, tæt på 13 år. Først som næstformand siden 
som formand i den periode hvor vi besluttede at bygge nyt klubhus og efterfølgende som 
regnskabsfører. 
 
Posten som formand var krævende ikke mindst på grund af klubhusbyggeriet som endte med at blive 
dyrere end planlagt. Samfundsøkonomien buldrede og priserne steg med raketfart. Forslag blev 
forkastet og nye kom til. Pavilloner var løsningen på de problemer. Men der skulle mange regneark og 
god støtte fra flere sider til, bl.a. Lokale & Anlægsfonden, før vi følte os overbeviste om at økonomien 
var forsvarlig. 
  
Som formand og senere regnskabsfører påtog Ole Plett sig også at videreføre handicap afdelingen, 
efter at Poul Aabrandt trak sig tilbage fra sejlads. 
 
Til generalforsamlingen den 27. november uddelte formand Torben Johannesen guldnålen til Ole 
Plett, for hans mangeårige indsats. Guldnålen er der kun uddelt få af. I vedtægterne hedder det, at 
guldnålen tildeles som påskønnelse for en særlig stor indsats i klubben. 
 
Vi har forståelse for at alle de opgaver har slidt, derfor har Ole besluttet at reducere sit engagement. 
 
Der skal derfor findes en leder til mini kølbådssejlerne, da ingen af de nuværende hjælpere har den 
fornødne tid til rådighed til lederjobbet.  
Men Ole Plett har lovet, at ligesom i regnskabsudvalget er der tale om en blød overgang. 
 
Ole har mange planer for sin nye tilværelse, men en af dem udtrykkes bedst med et citat (fra 
Sejlerkogebogen): 
 

- En tot tang flyder rundt i overfladen 
- En bi sværmer om marmeladen 
- Vinden er god og skibet er sundt 
- Havstrømmen flyder året rundt 
- Verden smuldrer, mennesker er griske 
- Jeg ordner lidt snøre og tar’ ud for at fiske 
 

Sejlklubben Sundet ønsker Ole Plett god vind og mange gode fiskedage i hans otium. 
 
Torben Johannesen 
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Sejlklubben Sundets ordinære generalforsamling 2012 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Forslag fremsat af bestyrelse eller medlemmer 
5. Orientering om bestyrelsens fastlæggelse af takster i henhold til takstblad 
6. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår samt forslag til kontingenter og andre 

takster som fastsættes af generalforsamlingen 
7. Valg af formand og regnskabsfører 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af revisor og revisor suppleant 
10. Eventuelt 

 

Ad 1: valg af dirigent  
 

Formanden bød velkommen og foreslog Ole Frydensberg som dirigent – han blev valgt. 
Ole kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med 
vedtægternes frister.  Ole Jørgensen og Jan Wennick blev valgt som stemmetællere.  Martin Klint og 
Henrik Prange blev valgt som referenter.  Fra generalforsamlingen var 59 stemmeberettigede til 
stede. 
 

Ad 2: beretning om klubbens virksomhed 
 

Torben Johannesen indledte som formand traditionen tro med at mindes de medlemmer som 
bestyrelsen har kendskab til er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Hans Peter Dam 
Mikkelsen blev mindet med 1 minuts stilhed. 
 
Bestyrelsens beretning er gengivet i sin helhed i sidste nummer af sundposten, men Torben 
fremhævede følgende punkter: 

Der har fortsat været problemer med klubhusets facade hvor malingen ikke hæfter som 
den skal. Scandibyg arbejdet på sagen.  Der er en særlig forsikring på denne del af 
byggeriet.  
Køkkengulvet i Caféens køkken er udskiftet med en ny konstruktion der skulle være 
mere holdbar.  
Varmtvandssystemet har vist sig at være udført på uheldig vis og dette er i årets løb 
blevet ombygget. Alle nævnte skader og uhensigtsmæssigheder er blevet udbedret for 
Scandibyg’s regning. Det kan nævnes at garantien på klubhuset udløber i foråret 2013, 
og at der fortsat er tilbageholdt et beløb i byggesummen til udbedring af skader. 
Sejlerskolen har indkøbt en ”ny” spækhugger til erstatning for en drabant der ikke 
kunne mere. 
Vinterbaderne er ved at bygge nyt klubhus lige over for Sundets. Bestyrelsen har fulgt 
byggeriet nøje med henblik på overholdelse af byggelinjer etc., da overtrædelser 
potentielt kan komme til at genere vores udsigt væsentligt. Heldigvis er alt udført efter 
aftaler og regler. 
Det er meget glædeligt at Cafeen har øget omsætning da det giver øgede 
forpagtningsafgifter til klubben. På minus siden kan klubben dog været nødt til at 
bekoste et nyt køleanlæg til Cafeen kølerum, da det gamle var slidt op – det var af 
ældre dato og flyttet med fra det gamle klubhus.  
Areal leje til By og Havn (også kendt som Københavns havn) er en stor og stigende 
udgift for klubben.  Formanden har indledt en dialog med havnen om dette, og der ser 
ud til at havnen er indstillet på at diskutere størrelsen af lejen for landpladsen. 
 

Da Ole Plett har valgt at nedlægge sine hverv i klubbens ledelse takkede formanden på 
medlemmernes og bestyrelsens vegne Ole for den store indsats der er ydet for klubben. Ole har i 
gennem mange år været en gennemgående person i klubbens liv som: Formand, næstformand, 
regnskabsfører, formand for handicap udvalget og meget andet. Ole fik overrakt Sejlklubben Sundets 
Guldnål samt en flaske med venlige hilsner fra handicap sejlerne (LAVUK). 
Ole takkede for hædersbevisningen og for samarbejdet bl.a. i regnskabsudvalg og mini-12 udvalget. 
De 13 års deltagelse i ledelsen af klubben har været spændende, lærerige - og indimellem 
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anstrengende. Da der ikke er fundet erstatning til de poster Ole pt. Beklæder, vil der blive tale om en 
glidende overgang indtil efterfølgere er fundet, således at kontinuiteten sikres. I den forbindelse blev 
handicap udvalget nævnt, da der skal findes en ny formand uden for udvalgets rækker. 
 
Ole supplerede formandens beretning en redegørelse for udviklingen af medlemstallet. Det er 
desværre er faldende set over de seneste 10 år. Sidste år var der 928 medlemmer og i år er dette 
faldet til 882. En analyse af aldersfordelingen af medlemmerne viser at 95 % er imellem 20 og 69 år 
gamle med mange i aldersgruppen 30-50. De aktive seniormedlemmer er største medlemskategori. 
Ole Jørgensen spurgte, hvordan man både kan være passiv og bådejer. Bestyrelsen svarede, at man 
kan bo udenbys og have båden lokalt. 
Beretningen blev sat til debat og efter et enkelt spørgsmål om garanti på klubhuset, blev denne 
godkendt. Formanden præciserede, at der som standard er 5 års garanti på huset, men at det på 
visse områder er udvidet til 7 år. 
Efter godkendelsen af beretningen genopfriskede formanden sidste års generalforsamling, hvor han 
havde oplyst at hans hensigt var kun at fortsætte som formand 1 år, og derefter træde et skridt tilbage 
til ”menigt” bestyrelsesmedlem til fordel for næstformanden Torben Slumstrup – dette ville 
generalforsamlingen senere få mulighed for at tage stilling til. 
 

Torben Slumstrup, bestyrelsens formandskandidat, supplerede formandens 
beretning med betragtninger om fremtidige initiativer: 
 
Klubbens balance er af en helt anden størrelse end tidligere. Det kræver at der er et betydeligt antal 
medlemmer. Derfor skal der fokuseres meget på at bevare vores nuværende medlemmer og ikke 
mindst at hverve nye, da det er en forudsætning for at drive de fine faciliteter vi har. Vi har en sund 
økonomi men også klart større forpligtelser. 
Vi har igennem de seneste 10 år opbygget mange nye faciliteter til glæde for medlemmer og 
bådejere, men nu er det sejlerskolen der står til en fornyelse, der skal omfatte nye både og et nyt syn 
på hvordan sejleruddannelsen skal skrues sammen. 
Herunder kan nævnes at klubben har fået en henvendelse fra KAS, da de skal bruge en ”ny” 
gaffelrigger. De kunne være interesserede at købe en eller 2 af sundets gaffelriggere alternativt at få 
bygget en ny. Der er bestemt ikke taget nogen beslutning, men vi skal naturligvis høre hvad KAS har 
at tilbyde. Der er gang i dialogen, og Torben forventer at kunne give en indstilling til bestyrelsen i 
starten af december. 
Klubbens økonomi er sund, og der er mulighed for at nedbringe gælden der er opbygget i forbindelse 
med klubhusbyggeriet. Hvor meget er afhængigt af hvilke beslutninger der bliver taget vedrørende 
indkøbet af nye skole/kapsejlads/tursejlads både. Det kommer den nye bestyrelse til at tage stilling til 
Der skal arbejdes kraftigt med kommunikation – både internt og ikke mindst eksternt, for at hverve 
nye medlemmer både fra ”forvoksede” KØS medlemmer og verden omkring os. 
I den kommende bestyrelses vil alle bestyrelsesmedlemmer få et selvstændigt ansvarsområde og 
størrelsen af bestyrelsen skal fastsættes derefter. 
 

Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 
 

Ole Plett: Regnskabet er udsendt tidligere, men Ole fremhævede enkelte punkter 
Kontingentindtægterne er blevet overvurderet i sidste års budget. På grund af faldende medlemstal 
de har været 180.000 kr. lavere end forventet. Der har været ca. 60 indmeldelser, men antallet af 
udmeldelser er væsentlig højere. Det faldende medlemstal er den primære årsag til underskuddet på 
129.000 kr.  
Spørgsmål: Hvilket overskud får Sundet af Cafeen? Det fremgår ikke af regnskabet.  
Ole Plett oplyste at det var korrekt at man ikke kunne se dette af det fremlagte regnskab. Caféen er 
indregnet i ”klubhusets drift”. Forpagtningsafgiften er på 300.000 kr. men der foreligger ikke nogen 
beregning af, hvilke omkostninger der er for klubben i forbindelse med klubbens drift. 
Knud Erik Hansen: De samlede udgifter til landplads er ca. 130.000 under budget, hvad skyldes det? 
Ole Plett svarede, at det skyldes primært at areallejen og grundskyld har været lidt lavere end budget. 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt og bestyrelsen blev givet decharge. 
 
På dette tidspunkt foreslog dirigenten, og generalforsamlingen accepterede, at rækkefølgen af 
dagsordenens punkter blev fraveget, således alle de ”normale” dagsordenspunkter blev afviklet før 
debatten om vedtægtsændringer. 
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Ad 7 Valg af formand 
 

Torben Slumstrup blev foreslået af bestyrelsen, og der var ikke andre kandidater. Hermed bød de 
tilstedeværende med akklamation Torben velkommen som ny formand. 
 

Ad 8 valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

Der skulle vælges en ny regnskabsfører da Ole Plett ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog 
Henrik Udesen der blev valgt. 
Følgende ønskede ikke genvalg: Martin Sadolin, Klaus Bahl og Morten Vendelø 
Ole Brandt og Jørn Drasbæk var på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsen foreslog Doris Høj og Joch Hartwig Andersen som nye medlemmer af bestyrelsen – de 
blev valgt. 
 

Ad 9 Valg af Revisor og revisor suppleant 
 

Bjarne Julskov og Hans Jørgen blev genvalgt. 
 
Herefter gik generalforsamlingen tilbage til vedtægtsændringerne 
 

Ad 4 Vedtægtsændringer 
 

Bjarne Julskov fremlagde forslag til vedtægtsændringer. De er udarbejdet af et udvalg bestående af: 
Jens Andreasen, Preben Barner og Bjarne Julskov og er tiltrådt af bestyrelsen. 
 
Dirigenten bemærkede ændringer af vedtægterne krævede kvaliceret flertal, dvs  2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. De enkelte forslag blev gennemgået i 8 afsnit som blev sat til debat 
et af gangen. Der blev foretaget en vejledende tilkendegivelse efter hvert afsnit, og til slut foretaget en 
afstemning om den samlede pakke. 
 
Efterfølgende er refereret de spørgsmål og svar der fremkom i løbet af debatten. 
 
Jens Ludvigsen: Det er et dårligt argument for at afskaffe hueemblemet at der ikke er flere på lager! 
 
Christina Nielsen: Hvorfor kræves personlig henvendelse for indmeldelse?    
Preben Barner svarede, at det har været procedure igennem mange år og betragtes som 
hensigtsmæssigt, da det giver mulighed for at se folk an og fortælle om klubbens aktiviteter. Alt 
”papirarbejdet” kan klares på nettet efterfølgende. 
 
Der var en længere debat om Medlemskategorier der ikke mindst drejede sig om status og rettigheder 
for ægtefældemedlemmer og passive medlemmer. 
Ole Jørgensen: Hvilke rettigheder har passive medlemmer? 
Bjarne: Som udgangspunkt ingen, ud over at medlemmet bevarer den medlemsanciennitet som 
pågældende havde ved overgang til passiv. Der var derefter en debat om hvorvidt passive skulle 
have adgang til klubbens lokaler (toiletter, frokoststue m.v.) da de passive medlemmers ”brik” allerede 
er blevet frataget denne mulighed. 
Bestyrelsen præciserede derefter følgende: 

Passive medlemmer har adgang, med egen chip, til alle klubbens lokaler (bl.a. 
frokoststue og toiletter) med undtagelse af værkstederne.  

Henrik Prange gjorde opmærksom på, at der også er passive medlemmer, der yder en stor indsats i 
klubben. 
 
§ 4 medfører at man kan erhverve et sejlercertifikat uden at gennemgå et uddannelsesforløb i 
klubben, men man skal som minimum have duelighedsbevis og praktisk erfaring i sejlads. 
 
Ludvig: Hvorfor henvises der ikke i teksten til ”duelighedsbevis” – det skal klart fremgå at vi opfylder 
søfartsstyrelsens krav. 
 
Ole Brandt: Der ligger implicit at et af klubbens certifikater er på højere niveau end duelighedsbevis. 
 
Jan Wennich: Der bør fremgå, at søfartsstyrelsens bevis er minimum og der skelnes allerede i dag 
imellem klubbens certifikat og duelighedsbevis til prøverne. 
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Efter denne debat, blev der lavet en tilføjelse i forslaget til vedtægter: Sundets sejlercertifikat 
forudsætter erhvervet duelighedsbevis for fritidssejlere efter søfartsstyrelsens krav. 
 
Stk. 9 
Denne ændring giver mulighed for at få overdraget rettigheder til Sundets faciliteter (landplads etc.), 
det omhandler ikke rettigheder i Svanemøllehavnen. 
Hensigten er, at en evt. Ægtefælde/sambo kan indmelde sig i forbindelse med arven/overdragelsen 
kommer til eksekvering, og hermed bevare retten til plads på land osv. 
Der arbejdes på at få samme ordning i Svanemøllehavnen (ved dødsfald kan man overtage 
bådpladsen allerede i dag) 
Det bemærkes at det kræves at der enten er et testamente hvor overdragelsen er fastsat, eller at 
retten er overdraget inden dødsfaldet. 
 
Ingrid spørger: Hvad med dem der har en dele-båd? Er der stadig regler om at man skal eje 30 % af 
en båd for at have rettigheder? 
Preben Barner: Havnen har registreret hvem man deler med, klubben foreslår i havnebestyrelsen at 
man, hvis man har været medejer i 5 år, har man mulighed for at overtage pladsen. Dette er endnu 
ikke vedtaget i havens bestyrelse. Der er ikke længere krav om 30 % ejerskab, men et delejerskab 
skal fra starten være registreret af havnen. 
 
Ved den vejledende afstemning om dette afsnit, tilkendegav 2 medlemmer at man var imod – resten 
var for. 
 
§ 10 Udelukkelse og eksklusion 
Jørgen Thomsen og Ole Frydensberg: Hvorfor er det nødvendigt med en så vidtgående udelukkelses-
bestemmelse, der indebærer meget store beføjelser til bestyrelsens flertal (3 mand)? Det er ikke 
rimeligt, at der ikke er ankemuligheder, og at det ikke er defineret hvilke forsømmelser der kan gøres 
til genstand for udelukkelse. Bemyndigelsen til bestyrelsen er for vidtgående og et retssikkerheds 
problem for medlemmerne. 
 
Efter debat valgte bestyrelsen at trække ændringsforslaget til § 10 stk. tilbage. 
 
Efter gennemgang og debat, blev forslaget til vedtægtsændringer – med de anførte ændringer – sat til 
afstemning. 
1 stemte i mod, 2 stemte blankt, 59 stemte for. Forslaget til vedtægtsændringer var hermed vedtaget 
med det krævede kvalificerede flertal. 
 

Ad 5. Orientering om bestyrelsens fastlæggelse af takster i henhold til 
takstblad.  
 

Takstblad 
Ole Plett gav en kort orientering, der var ikke de store ændringer. 
Det blev bemærket at prisen i takstbladet for landpladsleje tager højde for næste års stigning. 
 

Ad 6: Budget, kontingenter og takster fastsat af generalforsamlingen.  
 

Budget 
Der budgetteres med overskud på 160.000 kr. i mod de 4.000 kr. der var overskuddet i år. 
 
Flemming Jensen: Det er urimeligt at kontingent for passive sættes op – når der foreslås 
begrænsninger for adgangen til klubbens faciliteter (se ovenfor, red) 
 
Ludvig: Omkostning til pladsmand stiger, hvad skyldes dette? 
Svar: Klubben har ikke nogen ansat pladsmand, men Svanemøllehavnen har sat prisen op for de 
”pladsmands ydelser” som man køber af havnen. 
 
Ole Plett fremhævede at der var tale om et konservativt budget, som man forventer holder. 
 
Budgettet blev godkendt. 
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Ad 10: Eventuelt. 
  
Opkrævning af kontingent via betalingsservice blev diskuteret. 
 Torben Slumstrup oplyste at det er for dyrt, men det overvejes om der kan sende en elektronisk 
meddelelse om opkrævning, således at medlemmer der er bortrejst har mulighed for at betale. 
 
Til slut kunne den afgående formand takke for godt samarbejde med bestyrelsen og takkede ligeledes 
Ole Frydensberg for god ledelse af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:50 med et trefoldigt leve for Sejlklubben Sundet  
 
 
Referenter: Henrik Prange og Martin Klind 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Velkommen 
til nye 

medlemmer 

 
 
 
 

Tue Helms Andersen 
Sara Alfort 

Emil Kristoffersen 
Andreas Vinding 

Liv Bøe 
Cecilie Kristensen 
Jan Kristoffersen 

Lars Steen Nielsen 
Mathilde Borum 
Hedda Buchardt 
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Infomøde tirsdag d. 26. februar kl. 19.00 
 
Som det er mange bekendt, tidligere annonceret i Sundmail, er 2013 året med op til flere 
kapsejladser! 
 
To store komplette stævnearrangementer afholdes 
 

Weekenden 3-5. Maj: CB66 Nordic League Prolog stævne 
 
Weekenden 12-14. juli: X99 Nordisk Mesterskab 
 
Disse to stævner kræver fuld opbakning fra klubbens medlemmer både på land og til vands. 
Allerede nu er kapsejladsudvalget i fulde sving med at planlægge de to weekender og til denne 

planlægning ønskes hjælp fra alle i klubben der er interesserede i at give en hånd med. 
 
Man behøver ikke at have erfaring med kapsejlads for at kunne udøve en hjælpende hånd idet der er 
en hel del praktiske opgaver der skal løses, så som telt der skal rejses, der skal serveres morgenmad, 
grilles osv. osv.  Derudover skal der bruges mandskab til dommer- og følgebåde samt på 
stævnekontoret. 
For at disse to stævner kan forløbe med stor succes inviteres interesserede til stormøde tirsdag d. 26. 
feb. i service bygningen hvor de to arrangementer vil blive uddybet og et videre planlægningsforløb 
lagt. 
 

Klubben har tidligere afholdt stævner med stor succes og er derfor ikke i tvivl om at vi 
sammen kan gøre dette endnu en gang. 

 
Mød op og hør mere. Der er ingen der bider.  
 
 
Vel mødt. 
Med venlig hilsen 
Kapsejladsudvalget. 
 
 
 
 

              
CB66 Nordic League Prolog stævne X99 Nordisk Mesterskab 
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NYT FRA SKOLEN 
 
Ingen salg af gaffelrigger 
 
Da mange nok har hørt, at der har været snak om salg af en gaffelrigger, vil jeg lige orientere om 
hvad det drejede sig om, og hvordan det endte. 
Da KAS har totalskadet en af deres gaffelriggere, spurgte de Sundets bestyrelse om vi ville sælge 
den ene af vores gaffelriggere til dem. 
Ifølge skolens strategi, skal det være efterspørgslen der bestemmer hvor mange gaffelriggere vi skal 
have, men flere i bestyrelsen, og skoleudvalget, ønskede at vi skulle gribe chancen for at starte en 
udskiftning/modernisering af flåden af skolebåde. 
Enden på det hele blev, at vi ikke tog imod tilbuddet fra KAS. 
Vi forhandler så med KAS om lån, da de kommer til at mangle kapacitet, og vi har overskudskapacitet 
i 2013, også selv om alle skulle vælge at sejle 2. år i gaffelrigger. 
 
Hvilken ugedag ønsker du at sejle? 
 
I begyndelsen af februar, hænger vi lister til tilmelding op, på kontorgangen. På den måde bliver det 
muligt at tilmelde sig sammen med dem man ønsker at sejle sammen med.  
Det vil også være muligt at tilmelde sig til et turbohold, hvor man kan opnå duelighedsbevis, allerede 
efter 1 års sejlads. Dette vil kræve en ekstra indsats fra dem der melder sig. Alle skal sejle 2 sæsoner 
for at opnå Sundets Sejlercertifikat eller Førerprøven. Består man en af disse prøver, følger 
duelighedsbeviset med, så turboholdet er for dem der ikke kan vente. 
Læg mærke til at der er frit valg om man ønsker at sejle i gaffelrigger eller glasfiberbåd på 2. år. (Med 
det lille forbehold at vi kan skaffe plads i glasfiberbåde til alle der ønsker 2. år i sådan en). 
 
Bådklargøring 
 
Klargøringen af bådene starter lørdag den 23. februar. Der bliver sendt en mail til alle elever 
angående tilmelding. 
Drabanter og gaffelriggere skal søsættes tirsdag den 23. april, og Spækhuggerne fredag den 12. 
april. 
Skolesejladsen starter mandag den 29. april. 
 
Lærermøde 
 
Vi har planlagt lærermøde onsdag den 3. april kl. 19 – 22. Der bliver sendt indkaldelse pr. mail. 
 
Møde for nye førere 
 
Vi har planlagt et møde for de nye førere, torsdag den 21. februar. På mødet vil vi orientere om 
mulighederne for bådlån, kapsejladsskole og rutinesejlads. 
Vi sender en indbydelse pr. mail. 
  
Fællesskue 
 
Onsdag den 17. april afholder vi det traditionelle fællesskue. Her kan man møde dem man skal sejle 
sammen med, og aftale med sin lærer, hvordan og hvornår man skal møde til sejlads. Der vil også 
være en orientering om sæsonens arrangementer, samt om hvilket sejlertøj man bør anskaffe sig,  
Vi sender en indbydelse pr. mail. 
 
Ole M Brandt 
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Verdens bedste sejleruddannelse - uddanner verdens bedste sejlere? 
 
Et af sejlklubbens Sundets formål er at uddanne sejlere, som kan begå sig på vandet rundt om i 
Danmark. Den sejleruddannelse, som Sundet har tilbudt indtil nu, er en af de bedste i landet. Det 
begrunder jeg med at eleverne sejler med et antal forskellige bådtyper lige fra drabanterne, træbåde 
og til spækhuggerne. De har også en mulighed for en tur i en yngling, hvis de selv vil. Denne variation 
imellem både anser jeg for væsentlig for sejlerskolen. Hver bådtype har sine fordele og ulemper, som 
eleverne stifter bekendtskab med. 
 
Et andet aspekt er selve sejladsen. Det kan kun være et krav fra sejlerskolen at eleverne lærer at 
sejle både ud fra havnepladsen og lægge til på havnepladsen ved hjælp af sejl. Hermed mener jeg at 
det er elever der planlægger udsejling og indsejling, står ved roret, håndterer sejl og fra - og 
tillægning. Det må for enhver sejlerskole være et krav at eleverne mestrer disse discipliner når de har 
fået deres sejlerbevis. Enhver indsejling eller udsejling for sejl (eller for motor) kan frembringe farlige 
situationer for bådene i havnen og for mandskabet, hvis sejladsen ikke bliver planlagt i rette tid og 
med rette påpasselighed. Det er netop sejlerskolens pligt at sørge for at eleverne udviser "rettidig 
omhu" under hele sejladsen. 
 
Derudover finder jeg at Sundet for tiden har fået en unik mulighed for indenfor to år at uddanne 
verdens bedste sejlere på grund af bådenes beliggenhed. Sundets besværlige indsejling til 3. stikbro 
kræver mere af sejlere og elever end nogen andre i hele Danmark og måske i verden. Lad mig 
komme med et par eksempler: 
 
Da jeg blev uddannet i sejlads lå skolebådene nede ved det gamle klubhus. Indsejlingen var til tider 
besværlig, og alle elever skulle lære skolebådene at kende med venderadius, bidevind, ror-manøvre 
og lignende. De nye elever blev godt uddannet, men overgik ikke læreren. Det var kun begrænset 
nødvendigt at vide noget om angrebspunkter og vinkler for sejlene o.l. 
 
Indsejlingen til den nye plads derimod kræver væsentligt mere af eleverne (og læreren). For at sejle 
ind til vores plads på stikmolen i en vestenvind skal vi anvende alle kneb for at bådene ikke går istå 
undervejs. Eleverne kommer derved til at få et kendskab til vinkler for sejlene i forhold til vinden, 
angrebspunkter for vindkræfterne, rorets bevægelser, gasternes placering, alt for at sikre bådens 
fremdrift. 
 
Et eksempel på ovenstående er hvornår sejl opgøres og sættes under en vending udfor stikmolerne. 
Hvis fokken opgøres for tidligt, så kommer båden ikke rundt om stikmolen. Hvis fokken sættes for 
tidligt efter vendingen så vil vinden trække båden væk fra vindøjet og båden kommer ikke rundt om 
stikmolen. Hvis roret ikke behandles varsomt, så kommer båden ikke rundt om stikmolen. Vi er nødt til 
at kende og anvende alle kneb i værktøjskassen for at sejle ind til vores plads. Kravene er 
uafhængige af bådtype: Gaffelriggere, Spækhugger eller Drabant – alle skal kende deres båd 
væsentligt bedre ved indsejlingen til vores nuværende plads end hvis vi var placeret på en lettere 
tilgængelig plads. 
 
Jeg har i flere omgange set eleverne anvende den erhvervede viden på en konstruktiv måde, således 
at jeg faktisk også har lært noget af de bedste elever – nok uden at eleverne selv var bevidste om det. 
 
Man kan kun uddanne verdens bedste sejlere ved at udfordre eleverne - og det kan kun gøres ved 
daglig træning på svært udførte sejladser. 
 
 
Henrik Møller 
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NYT FRA HAVNEN 
 
Godt nytår til jer alle. 
Det ser ud til at Svanemøllehavnen er kommet sikkert ind i 2013 uden nogen skader. 
Der vil hen over sommeren være flere stævner og større kapsejladser og havnekontoret vil forsøge at 
informere så tidligt som mulig om dette, så hold øje med vores hjemmeside www.smhavn.dk  
 
HUSK: Betaling af sommerlejen 2013 bliver udsendt i januar til betaling senest 10. februar, så husk at 
se efter posten eller PBS omkring 1. februar ellers kan man kontakte havnekontoret.  
 
Mail adresse 
Hvis man har en mail som kan/må bruges af Svanemøllehavnen vil vi meget gerne have den, det er 
en fordel for alle hvis havnekontoret har mailadressen så vi hurtigere kan give besked om ”ting” der 
sker på og i havnen. 
Vi er også begyndt at sende mail ud til nytildelte / rokeringer om at der kommer et brev, med posten, 
som der skal reageres på indenfor en fastsat tidsramme, dette fordi vi ofte hører at folk ikke får deres 
post leveret eller har glemt at melde flytning til havnekontoret.  
Så send havnekontoret en mail på info@smhavn.dk med evt. ændringer eller tilføjelser. 
 
Vente – rokeringsliste  
Husk hvis du har søgt fastplads eller rokering til anden plads i havnen står du på en liste som år efter 
år vil være gældende ud fra din klubanciennitet, så hvis du ændrer adresse, telefon nummer, mail adr. 
eller finder en anden båd du bedre kunne tænke dig, så husk at ændre det på havnekontoret og ikke 
kun i din klub. 
  
Navn på båden 
Ifølge havnereglementet skal der være tydeligt navn og hjemhavn på båden agter og navn foran på 
båden der skal kunne læses fra land / broen. 
Er der ikke navn på båden der kan ses fra land / broen vil vi i første omgang sætte en seddel på 
båden og samtidig kontakte bådejeren. 
Bådejeren vil få besked på at sætte korrekt navn på båden, sker dette ikke betragtes det som 
misligholdelse af aftalen med deraf følger, jævnfør havnereglementet. 
Det er ikke for at genere bådejerne vi beder om navn på båden, men Svanemøllehavnen A/S er 
forpligtiget til at sørge for dette ifølge forpagtningsaftalen med By og Havn ( tidligere Københavns 
Havn ) og af sikkerhedsmæssige hensyn til personalet der skal se efter at det er den rigtige båd der 
ligger på pladsen når der bl.a. sættes årsmærker på. 
 
 
Forsikring: 
Der vil forekomme stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring, dette igen for at overholde vores 
aftale i forpagtningsaftalen med By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte besked og vi skal så 
bede om en kopi af forsikringen samt at denne er betalt. 
 
 EL 
Jævnfør stærkstrømsreglementet for marina`er (kapitel 709 bilag A) skal tilslutningen til en 
strømstander være forsynet med jord og være i èn længde uden samlinger, dette af sikkerheds 
hensyn. 
 
John Vestergaard 
Havnefoged 

http://www.smhavn.dk/
mailto:info@smhavn.dk
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Fastelavn 
Søndag d. 10. februar 2013 kl. 12.00 afholdes der stor Fastelavnsfest i klublokalet. 
Børn og voksne slår katten af tønden, fordelt på køn og alder så alle har en reel chance for at blive 
kattekonge og dronning. Foruden tøndeslagningen vil der være et kreativt værksted, varm kakao, 
sodavand, fastelavnsboller og andet guf. 
Tag familien med og kom som du er, udklædt eller ej, og nyd dagen og hele herligheden  
for 45,-kr. pr. person. 

 
 

        
 

Nytårskur 
Der blev afholdt Nytårskur i service bygningen søndag d.6. jan. 2013, - igen med stor succes. 
Næstformand Torben Johannesen ønskede alle et Godt Nytår og der blev skålet i champagne mens 
bordbomberne sprang og kransekagen blev indtaget. 
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NYT FRA SØLVMÅGERNE 
 
Onsdag d. 23. januar 2013 kl. 10:45 mødtes 25 Sølvmåger uden for Rosenborg Slot for at besøge 
slottet og få en guidet omvisning. 
 
 
Det var en isnende kold formiddag, og vi kunne ikke komme ind på slottet før kl. 11:00. Da vi endelig 
kunne begynde omvisningen med vores guide Steffen, var der rigtig mange frysende Sølvmåger. Det 
blev lidt bedre inde på slottet, selvom der ikke var opvarmet. 
 
 

         
 
 
Vores guide viste sig, at være meget vidende omkring historien om slottet, og vi lyttede interesseret til 
hans fortællinger om livet på slottet og dets funktioner under Christian d. 4, Frederik d. 5, etc. Guiden 
blev mødt med mange spørgsmål omkring slottet og historien bagved, og han kunne svare på det 
hele og endog bygge videre på det. Det er fantastisk så velbevaret slottet er, og der er så mange 
genstande fra svundne tider. Efter slottet ikke blev brugt af den kongelige familie mere, fungerede 
slottet nærmest som pulterkammer for genstande fra andre kongelige slotte, derfor er der meget at 
se. Især de gamle tronstole i sølv og løverne i sølv blev beundret meget. 
 
Omvisning sluttede i skatkammeret i slottets kælder, hvor bl.a. kronregalierne opbevares. Da 
Sølvmågerne af natur er nysgerrige, og det havde vores guide luret, blev vi kraftigt advaret mod at 
berøre montrene, i det som han sagde, det ville koste os vores både og længere tid uden muligheder 
for, at komme på Sølvmågeture. Nogle af de meget flotte smykker, bærer dronning Margrethe ved 
festlige lejligheder. Andre kommer ikke ud af deres montre, som f.eks. de gamle konge og dronninge 
kroner, som for øvrigt forbløffer ved deres fantastiske guldsmede arbejde. Efter ca. 1,5 times takkede 
vi vores guide Steffen for en inspirerende omvisning. 
 
Anne Marie og Mogens Wöliche havde inviteret os til frokost i deres hyggelige lejlighed i Sølvgade 
efter besøget på Rosenborg Slot. Fra slottet var der kun en kort spadseretur til lejligheden, og her 
blev vi bænket ved 2 lange borde, og der blev serveret dejlig kartoffelsuppe med hjemmebagt brød til. 
Efter frokosten var der kaffe og ligeledes hjemmebagt kage til. Det blev til nogle hyggelige timer hos 
Anne Marie og Mogens, hvor vi fik snakket om vores oplevelse på Rosenborg Slot, og om forslag til 
kommende Sølvmåge udflugter. 
 
Med sejlerhilsen. 
 
Fini  
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”De strandede hvaler” 
 

Hvalerne vil til Italien i april for at give koncerter! 
Men inden giver de koncert her hjemme søndag den 14. april. 

Tid og sted kommer senere. 
 

Det kræver fastlæggelse af nye øvedage.  
Første øvedag i hvalernes næste fantastiske sæson var efter aftale med Mikkel fastlagt til torsdag den 
17. januar klokken 19.15 i frokoststuen. Derefter 24 og 31. januar. Torsdag den 7. februar bliver sidste 
gang inden vinterferie i uge 7. Næste øveserie kører 21. februar, 28. februar, 7. marts, 14. marts, og 

21. marts. Øvedagene efter påske kommer i marts nummeret af Sundmail. 
 

Venlig hilsen  
Hvalsekretariatet. 
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”SUNDMAIL KASSEN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sundmailen udkommer i den førstkommende uge i følgende måneder; 

Februar, Marts, April, Maj, Juni, August, September, Oktober, November og December. 
 

Deadlines for indsendelse af annoncer er d. 20. i måneden og sendes til 
redaktion@sundet.dk 

 
PRISER 

 
1/1 side kr. 1200 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
1/2 side kr. 800 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
1/3 side kr. 400 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
10 % ved samlet bestilling på et ½ år på hinanden efterfølgende 6 numre. 
20 % ved samlet bestilling på 1 år på hinanden efterfølgende 10 numre. 

 
Priserne er betinget af elektronisk reproklart materiale. 

 

  
 

”SUNDMAIL KASSEN” 

 
MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 

 
Kære alle Sundet medlemmer. 
Som noget nyt i vores elektroniske Sundmail bliver det nu muligt, helt gratis, som medlem at 
indrykke en lille annonce hvis man ønsker at købe, sælge eller bytte maritime ting eller andre effekter. 
Send en mail til redaktion@sundet.dk med en tekst, evt. som vedhæftet fil med et billede af 
genstanden. Husk tlf. nummer, mailadresse eller andet så en evt. køber kan henvende sig til 
sælgeren.  
Kun annoncer der er indsendt senest d. 25. kommer med i det næstkommende blad.   
Redaktionen har intet ansvar for køb, salg, og bytte mellem køber og sælger og ligeledes sørger 
redaktionen heller ikke for kommunikationen mellem disse.  
Redaktionen kræver dog et medlemsnummer fra annoncøren, idet det kun er klubbens medlemmer 
der kan indrykke annoncer. 
Annoncerne vil blive indsat i ”SUNDMAIL KASSEN” og blive vist på Sundmailens sidste sider lige 
inden HUSKESEDLEN. 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionen 

 

mailto:redaktion@sundet.dk
mailto:redaktion@sundet.dk
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MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

   Delebåd - partner søges! 

 
Vi er en familie på to voksne og to børn (piger på 10 og 12), der er 
ved at vokse ud af vores ellers dejlige Bianca 28. Den har vi sejlet 
i 10 år med base i Sundet og Svanemøllehavnen, men vi vil nu 
gerne have noget større. Og ideen om at dele med andre har 
længe været i vores hoveder, og nu vil vi gerne springe ud i det. 
 
Selvom en deling af økonomi og vedligeholdelsesarbejde mv. da 
bestemt betyder noget, er det afgørende for at os at finde nye 
sejlervenner, hvor kemi, ambitionsniveau og mål med 
bådfællesskabet er et godt match. 
 
Bådmæssigt har vi p.t. blik på fx Bianca 107, der for os at se er et 
godt bud på sejlegenskaber, komfort, æstetik og pris. Men der er 
naturligvis mange andre gode muligheder, og det må vi tale om. 

 

Skriv til os på psil666@gmail.com, hvis interessen er 
vakt, og lad os tage en snak :-) 

 
Mvh Peter Ingsø Laursen (medl. nr. 99) 

 
P.S.: Bianca 28 sælges ;-) - nye sejl, dieselvarmer, køleskab mv. 

 
 
 

mailto:psil666@gmail.com
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NY, SÆLGES 3500,00 KR 
Henv. til Peter Bjerrum 

Tlf. 2216 6664 
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Feb. 
Søndag……10.      Fastelavn…………………..kl. 12.00 
Tirsdag…….26.     Infomøde om stævner…….kl. 19.00 
 
April. 
Onsdag…….3.        Lærermøde……………….kl. 19.00 
Lørdag…….20.       Stander op fest…………..kl. 18.00 
  
                     Ved torsdagsarrangementer 

– husk at bestille mad i baren senest om onsdagen 
Hvor klokkeslet ikke er angivet 

– se opslagstavlen i klubben eller kontakt aktivitetsudvalget. 
 

Indlæg til Sundmail sendes som e-mail til redaktion@sundet.dk 
Næste nummer af Sundmailen udkommer i marts.  

Deadline 25. Feb. 2013. 
 

Husk også klubbens hjemmeside 
www.sundet.dk 

 
Når du har ændringer i din adresse, tlf.nummer eller mail adresse, skal dette meddeles 

skriftligt til klubben, lettest via vor hjemmeside 
www.sundet.dk under medl.oplysninger. 

 
Har du bådplads i Svanemøllehavnen, så husk venligst også 

at meddele ny adresse og evt. nyt telefonnummer direkte til havnekontoret. 
 
 
Sejlklubben Sundet 
Svaneknoppen 2 
2100 Ø 
 
www.sundet.dk 
 
Telefoner 
Café Sundet:  
3929 3035 
Kontor: 
3929 6128 
Bådpladsen: 
3929 6354 
Fax:  
3929 6651 
 
Træffetider i klubben 
Regnskabsudvalget:  
Mandag kl.18-19 
Sekretær og formand:  
Tirsdag kl. 18-19 
Pladsudvalget Servicebygningen: 
 Torsdag kl. 18-19 
Skoleudvalget:  
Onsdag kl. 18-19.30 
Båd udlånet: 
Onsdag kl. 18-19.30 
 
Ungdomsarbejdet 
KØS Sejlsport: 
Erik Müller 
www.kos-sejlsport.dk 
 

 
Bestyrelsen 
Formand: 
Torben Slumstrup 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Næstformand: 
Torben Johannesen 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Sekretær 
Leif Mathiesen 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Regnskabsfører: 
Henrik Udesen 
 
Pladsformand: 
Jørn Drasbeck 
 
Skolechef: 
Ole Brandt 
e-mail: skoleudvalg@sundet.dk 
 
IT-ansvarlig: 
Jock Hartvig Andersen 
 
Kommunikations-ansvarlig: 
Jesper Hasseltoft 
 
Aktivitetsformand: 
Doris Høj 
 
Repræsentant i Havnebestyrelsen: 
Fini Lund 
 

 
Klubmester: 
Torben Johannesen 
 
Sejlads for fysisk handicappede: 
Ole Plett 
email: mail@sundet.dk 
 
Kapsejladschef: 
Jan Wennick 
 
Bådudlån: 
Samme tid som skoleudvalg 3929 6128 
 
Svanemøllehavnen 
Havnefoged: 
John Vestergaard Hansen 3920 2221 
e-mail: info@smhavn.dk 
web: www.smhavn.dk 
Sundets bestyrelses repræsentanter: 
Fini Lund 
 
Sundmail Redaktion: 
Karina Olsson 
Fritz Johansen 
e-mail: redaktion@sundet.dk 
 
Webmaster: 
Lars Nielsen 
e-mail: webmaster@sundet.dk 
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