
 
 

1 

 

   

Sejlklubben Sundet | Svaneknoppen 2, 2100 København Ø | 3929 6128 
 

 
Nr. 1 – Feb. 2014 

 

 

 
 
 

Vinterstormen  
”Bodil” 

d. 4.-7. december 2013 
 
 

(Se flere fotos s.10-11) 

 
 

 
 
 
 
 

Indhold 

Forside  1 

Bestyrelsen  

Datoer i 2014 2 

Nye medlemmer 2 

Sejlerskolen 3 

Er du 2års elev? 4 

Sommertogt 2014 5 

Bådepladsen 7 

Nyt fra havnen 8 

Hjertestarter 9 

December stormen i billeder 10 

Havnen bløder 11 

Reflektioner omkring 

Nordhavnsvejen…… 12 

Havnetunnel 14 

Aktivitetsudvalget 

Fastelavn 16 

Nytårskur 16 

Sølvmågerne 17      

De strandede hvaler 19                 

Sundmailkassen 20 

Gastebørs 22 

Annoncesalg 23 

Huskesedlen 24 

 

 

 

  

  

  

  

SUNDMAIL 



 
 

2 

 

Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2014 
4. feb. – 4. marts – 8. apr. – 13. maj – 10. juni 

12. aug. – 9. sept. – 14. Okt. - 4. nov. – 25. nov. 
 

  
 

 
 

Fastelavn 
Søndag d. 2. marts kl. 12.00 
 

Standerhejs 
Lørdag d. 26. april kl. 18.00 
 

Pinsetur til Humlebæk 
7-9. juni 
 

Sankt Hans Picnic 
Mandag d. 23. juni kl. 18.00 
 

Bäckviken Handicap 
Lørdag d. 30. aug. Kl. 8.00 
 

Medlemsmøde 
Tirsdag d. 7. okt. kl. 19.00 
 

Standernedhal 
Lørdag d. 25. okt. kl. 18.00 
 

Andespil 
Torsdag d. 13. nov. Kl. 19.00 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 25. nov. Kl. 19.00 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Velkommen 
til nye 

medlemmer 
 

 
 
 

Alberte Boukadi Andersen 
Mette Pabijan 

Henrik Skov Hansen 
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NYT FRA SKOLEN  
Nye skolebåde 
Hen over vinteren, har skolen anskaffet den første J80, og købt endnu en Spækhugger. 
J80en hedder ’A boat named Sue’, og kommer fra Vallensbæk, og Spækhuggeren er ’Søhesten’, der 
kommer fra KAS. Vi overtager begge både når de skal søsættes. 
Da bådkøbene er en tilpasning og modernisering af flåden, sætter vi samtidig vores 2 Drabant 24 og 
vores Yngling til salg. Se annoncen her i Sundmail. (se i Sundmailkassen side 21)  
Vi mangler stadig at anskaffe en J80 til, og holder skarpt øje med hvad der er til salg. 
 
Skolebådene vinterklargøring 
Renoveringen af ’Sundet’ har allerede været i gang længe, og den 22. februar starter klargøringen af 
’Nordvest’. Spækhuggerne tager rutine og kapsejladsskolen sig af. Drabanterne og Ynglingen er sat 
til salg, så de skal blot gøres sejlklare. 
Alle sejlskoleelever får direkte mail om tilmelding til forårsklargøringen. 
  
Kapsejladsskole og rutinesejlads 
I løbet af vinteren har vi holdt et par møder, med det formål, at gøre vores kapsejlads skole tilbud 
endnu bedre. Den ekstra Spækhugger er et af resultaterne af dette arbejde. Vi har også lavet et skrift, 
der forklarer hvad man kan forvente på de 3 niveauer KAP1 til KAP3. Dette skrift kommer på 
sundet.dk i løbet af februar måned. 
En anden god nyhed er, at Peder Skogstad har sagt ja til at tage med KAP3 ud, efter aftale med 
holdene. 
Rutine og kapskole er et tilbud til alle Sundets medlemmer. Man skal dog minimum have 
Duelighedsbevis for at deltage. 
Tilmelding kan ske ved at sende en mail til: kaprutine@sundet.vvvv.dk 
 
Forårets aktiviteter 
Den 6. februar, holder vi møde med de nye førere. Førerne er allerede indkaldt pr. mail. 
 
Den 3. april er der lærermøde. Indkaldelse kommer senere. 
 
Den 10. april er der Rutine og kapskole møde. Alle der har meldt sig, vil blive indbudt til dette møde. 
 
Den 11. april skal Spækhuggerne (Orca og My Lady) søsættes, og en gang i april skal den nye, 
Søhesten, også i vandet. Vi skal være med til at rigge båden ved KAS’ plads, så vi kan sejle den 
’hjem’. 
Den 24. april er der Fællesskue, hvor alle sejlskole elever og lærere mødes. 1. års eleverne bliver 
orienteret om sejlertøj og andet praktisk, og både 1. års og 2. års elever, får her mulighed for at 
mødes med deres hold og deres lærer, og aftale hvad og hvordan sæsonen skal forløbe. 
 
Den 26. april skal Gaffelriggerne søsættes. 
 
Den 28. april, starter selve skolesejladsen. Der er ferie i juli måned, (27/6 til 4/8) og sejladsen stopper 
den 3. oktober. 
 
Den 4. oktober er der førerprøve, med reservedag den 5. oktober. 
Der kommer en fuldstændig kalender over 2014, senere. Der er stadig nogle af aktiviteterne vi ikke 
kender datoerne på, men så snart det er på plads, kommer kalenderen i Sundmail samt på 
hjemmesiden.   
 
Der er åbent for tilmelding til sejlerskolen 
Interesserede kan melde sig til skoleudvalget, torsdage mellem 18 og 19, ringe på 39 29 61 28 i 
samme tidsrum, eller sende en mail til skoleudvalg@sundet.dk.  
 
Med ønsket om en god sejlsæson 
Ole M Brandt  

mailto:kaprutine@sundet.vvvv.dk
mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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Er du 2.års elev? 
Og vil noget andet end at sejle Gaffelrigger, tilbyder Sundet´s sejlskole nu også at sejle andet år i en 
moderne sejlbåd.. 

J-80 er en moderne, enkel og meget hurtig alsidig sejlbåd. J/80’s dimensioner er 8 m x 2,5 m. 
Deplacementet er 1320 kg hvoraf 48% er placeret i kølen, hvilket giver en meget "stiv" og sødygtig 
båd som er enkel at sejle, og trods det relativt store sejlareal let at sejle selv i hård vind.  

Båden har et helt enkelt dækslayout, et stort arbejdsvenligt cockpit og selve gennakkeren er ganske 
nem at håndtere, hvilket gør J/80´eren til en drøm at sejle, såvel for nybegynderen og den meget 
erfarne sejler. 

Båden kan selv under de fleste forhold sejles af 2 personer, da den sejler fint under storsejl alene. 
Rullefokken gør sejlads med en lille og uøvet besætning ganske let at gå til. J/80 har et integreret 
bov-spryd til den 65 kvm store Gennaker (assymetrisk spiler), men kan også konfigureres med 
traditionel symmetrisk spilerudrustning. J/80´eren planer allerede ved 7-8 m/sek. og i frisk vind er det 
ikke usædvanligt at opnå hastigheder i nærheden af 18 kn. Båden er ved disse hastigheder fortsat 
letsejlet og man mister aldrig kontrollen. Kineser bomninger eller penduleringer er historie - at sejle 
hurtigt er ikke længere svært ;-)) (Sejlads med gennaker/spiler er ikke pensum. Men skal da prøves) 
:O) 

Interesserede kan melde sig til skoleudvalget, torsdage mellem 18 og 19, ringe på 39 29 61 28 i 
samme tidsrum, eller sende en mail til skoleudvalg@sundet.dk.  
 

VH Niels Weber 

 

 

 

Tekst og billed kilde: J-80 klubben  
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Sommertogt 2014 
 
Du kan nu tilmelde dig Sommertogt 2014. Det er nu ganske vist, at Sommertogt 2014 går op langs 
den vestsvenske skærgård og mod den norske grænse. 
 

Tilmelding 
Du kan nu tilmelde dig Sommertogt 2014. Hvis du overvejer at tage med, bør du tilmelde dig. Da 
mange sandsynligvis ikke nu sikkert ved om, og hvornår de kan tage med, vil alle tilmeldinger frem til 
sidst halvdel af maj blive betragtet som foreløbige. Alle, der har tilmeldt sig indtil da, vil i maj få en 
mail, hvor de bliver bedt om at bekræfte tilmeldingen. 
 
Du kan tilmelde dig på http://www.sommertogt.dk/tilmelding/ 
 

Forberedelserne  
Der var i den 11.1. et møde/sammenkomst om sommertogtet. Ca. 20 mødte op. Der blev fortalt om 
sommertoget, om mulighederne for sejlads og om forberedelserne. Der blev sluttet af med en middag 
med hjemmelavet mad. 
 
 

 
 

 
Forberedelserne går allerede nu i gang og vil blive intensiveret i løbet af foråret og forsommeren. Der 
vil blive mulighed for at få ekstra sejladser i gaffelriggerne, så man kan få genopfrisket sit kendskab til 
gaffelriggerne. Førere vil blive tilbudt sejldage, hvor de bliver udfordret, så de kan blive fortrolig med 
bådene.  
 
Der vil komme møder/sammenkomster, hvor sikkerhed, VHF, weblog, udstyr, transport til skiftesteder 
m.m. vil blive drøftet. Der arbejdes på at få arrangeret et VHF kursus for interesserede. 
 
I begyndelsen af juni sætter vi besætningerne til bådene. 
 
 
 
 

http://www.sommertogt.dk/tilmelding/
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Renovering af Sundet 
Den største opgave bliver at få gjorde de to gaffelriggere klar og i sær Sundet. Finn Skov har sat i 
spidsen for et større renovering af Sundet. Det kræver mange hænder, og alle er mere end velkomne 
til at give en hånd med. Skriv til info@sommertogt.dk, hvis du vil hjælpe til. Begge gaffelriggere skal 
også have opgraderet deres elinstallationer. 
 

 
 

 
 
Sejlturen 
Det er nu sikkert, at sommertogt 2014 vil søge en sejlads op langs den svenske vest-skærgård. 
K.A.S. har nu som Sundet besluttet, at skærgården og den norske grænse er sejlmålet for 
Sommertog 2014.  Hvis vejret vil det, bliver der gode muligheder for at opleve skærgården med dens 
brede og smalle vande. Det er planen at tage et par lange stræk op mod Göteborg, så der i alle 
ugerne kan blive mange dage i skærgården. 
 
Med venlig hilsen 
Knud Erik Hansen 
  

 

mailto:info@sommertogt.dk
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Forårs klargøring: 
Der må ikke slibes eller afvaskes bundmaling på landpladsen, uden at følge de fastsatte retningslinier. 
Slibning skal ske med slibemaskine tilsluttet speciel støvsuger. Skrabning af bundfarve må ske når 
jorden afdækkes med plast presenning og alt afskrabet opsamles og deponeres i miljøstationen. 
 
Slibemaskiner: 
Udlejning af slibemaskiner til slibning af bundfarve kan ske ved henvendelse til Landpladsudvalget 
Torsdage 18.00 – 19.00 på kontoret i servicebygningen fra Torsdag d. 27.02.14. 
Har du brug for at komme i gang før, kan du sende en mail med tlf. nr. du kan træffes på. 
Udlejningen sker mod kontant afregning ved afhentning af nøglebrik til maskinerne. Prisen er 150.-kr. 
Slibeskiver 10.- kr. 
Det er ikke muligt at leje maskinen i flere dage for at slibe bunden helt ren før evt. Epoxy behandling. 
 
Oprydning: 
Oprydning skal ske i februar. Træ og jern der ligger på pladsen skal samles i bunker langs kørevejen 
hvorfra det vil blive fjernet.  Alt der ligger mellem og under bådene og som ikke er mærket skal 
fjernes. 
Stativer og bukke der ikke er mærket med Sundets års mærkat 2014 bliver kasseret og bort skaffet 
uden ansvar for Klubben. 
 
Ubudne gæster – Tyveri/Hærværk: 
Der har været besøg i nogle både, hvor skydekappen er brækket op. Se derfor til din båd, at ikke du 
også har haft besøg. Har du været uheldig-meld det til politi-orienter Havnefoged John Vestergaard. 
 
A Nøgle 
For at betjene Mastekranen og få adgang til Masteskuret bruger vi en A nøgle. Den er udgået og et 
nyt låsesystem vil erstatte den i løbet af foråret. Følg derfor med i udviklingen på hjemmesiden under 
Landpladsen. Her vil vi orientere om hvordan og hvornår du kan ombytte din A nøgle til det nye 
systems nøgle/brik. 
 

       
 
KAJAK – SUP – VINDSURFER 
Containeren er nu klar til indflytning. Nøgler udleveres af Landpladsudvalget á 125.-kr. Torsdage 
18.00 – 19.00 fra d. 27.02.14. Skal det ske før kan du sende en mail med tlf. nr. hvorpå du kan 
træffes. 
 
Landpladsudvalget 
Jørn Drasbeck 
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NYT FRA HAVNEN 
 

Godt nytår til jer alle. 
Svanemøllehavnen er kommet sikkert gennem nytåret og godt ind i 2014. 
 
Svanemøllehavnen er også kommet godt over de 2 storme og 1 gang højvande. 
Det var lidt af en oplevelse at få en storm der var meget kraftig men kort, (på havnekontoret loggede 
vi 32 m/sek. i stødene) men at få en til kort efter var lidt usædvanligt og samtidig fik vi ekstrem 
højvande, men Svanemøllehavnen overlevede med kun få, meget små skader, hvilket ikke kan siges 
om andre havne langs kysten.  
 
Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge for midtermolen med adgangskontrol således at der kun 
er adgang for de bådejere der har deres båd i vandet ved midtermolen, lågen står opsat for 3. 
vintersæson og i den tid har der ikke været tyveri fra midtermolens både.  
 
Hen over foråret og sommeren vil der foregå forskellige aktiviteter i Svanemøllehavnen, så hold øje 
med vores hjemmeside www.smhavn.dk  
 
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 
adresse 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 var ikke alle der ”nåede” at få navn på båden, Svanemøllehavnen A/S er forpligtiget til at sørge 
for dette ifølge forpagtningsaftalen med By og 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, det 
er også en hjælp i tilfælde af tyveri, hærværk o.lign. 
 
 
Sommerleje 
HUSK: Betaling af sommerlejen 2014 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.  
 

http://www.smhavn.dk/
mailto:info@smhavn.dk
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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 
 
 

Hjertestarter 
"Havnekontoret" havde indbudt til genoplivningskursus - mest som et repetitionskursus torsdag d. 16. 
januar. Der var to hold: kl. 9-11 og 11-13. Hver med 12 personer og der var tidligt meldt udsolgt. 
Dette kursus centrerer sig helt og holdent om hjertestop og brug af hjertestarteren. Det kan afsløres, 
at der er reddet menneskeliv i Svanemøllehavnens område med en af hjertestarterne.  
 
Det kan også oplyses at der er sket drastiske ændringer i processen efter 2005, så hvis din egen 
førstehjælp/genoplivning er ældre end det, så skriv dig på listen næste gang der indbydes til træning 
med hjertestarteren. Det var rigtig godt! 
 
Tekst og billeder: nr. 92, som også blev genoplivet. 
Med venlig hilsen fra: 
Jens Monefeldt Ludvigsen 
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December stormen i billeder 
(Fotos taget af Jens Monefeldt Ludvigsen 92, Holger Eskildsen 176 og gast Jens Peter Munk)   
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Havnen bløder 
Gilleleje lystbådehavn har lidt et stort tab. Molerne er faldet sammen og der er hverken strøm 
eller vandtilførsel på broerne. Dette skal genetableres og det bliver klar til d.1. april 2014. 
Foreningen arbejder på yderligere tiltag i samarbejde med Gilleleje Havnelaug. 
Pr gruppen sørger for at holde website opdateret og der vil blive lagt en eventkalender ind 
snarest. 
 

SOS en donation via 
Bankoverførsel Nordea Gilleleje 
reg nr: 2411 kontonr: 0717836588 
SWIFT: NDEADKKK 
IBAN: DK5320000717836588 
Indsamlet pr. 24. januar 
Kr: 390.600,- Ikke langt til de 400.000,- :) :) :) 
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Nogle refleksioner omkring Nordhavnsvejens videre forløb til 
Nordhavnen.  
 
Sidste efterår skrev jeg til overborgmester Frank Jensen, jeg tænkte at chancen for at få et relevant 
svar var optimal her kort før kommunevalget.  
I den gamle VVM-rapport ville man inddrage hele nordmolen til byggeplads i fire år og tørlægge det 
nordlige havnebassin i samme periode, vi blev nød til at flytte et andet sted hen, det vil vi give klubben 
og klublivet store udfordringer i værste fald ville klubben bukke under. Så formålet med mine skriverier 
var at beskrive vores situation og måske give ham nogle aktive ideer, når opgaven skal formuleres 
over for embedsmændene og rådgiverne, når forlængelsen af Nordhavnsvejen skulle planlægges.  
 
Kære Frank Jensen  
 
Nu her hvor kommunevalget nærmer sig vil det være interessant at høre om din holdning til 
Nordhavnsvejens videreførelse til Nordhavnen. 
Tror du at der er en mulighed for, at indgrebet kan minimeres, fra den firårige lukning, som VVM 
rapporten, kom frem til. Det er jo klart at det bekymrer havnens brugere, at store dele af de aktiviteter 
der udfolder sig her, vil blive berørt. 
 
Jeg har forsøgt at beskrive nogle alternative løsninger på problemet i en artikel som jeg har fremsendt 
til offentliggørelse i Østerbro avis. Redaktøren af avisen mener at det kunne være interessant at få 
dine synspunkter med, når artiklen offentliggøres.  
Håber at du har tid til at besvare denne henvendelse, jeg kan selvfølgelig godt forstå at du har fuldt op 
at gøre i valgkampen. 
 
Mit indlæg til Østerbro avis: 
 
Store dele af Svanemøllehavnen trues af lukning i en fireårig periode, hvis planerne om at videreføre 
Nordhavnsvejen til Nordhavnen føres ud i livet. 
Det har selvfølgeligt foruroliget sejlerne og roerne i havnen en hel del. 
 
Set ud fra en overfladisk betragtning, er Svanemøllehavnen bare et hjemsted for en masse sejlbåde, 
og et område der lægger kajer til en frisk promenade for nærområdets beboere. 
Men går man et spadestik dybere, er den også rammen omkring rige klubliv, hvor netværk og 
livslange bekendtskaber er opstået. En masse frivilligt arbejde for børn og unge er også med til at 
præge hverdagen her. 
Ifølge Frank Jensen vil man fra kommunens side forsøge at finde et sted til sejlerne, i den periode 
hvor byggeriet foregår, men man må desværre frygte at nogle af de 11 idrætsklubber vil få det svært, 
og ikke vil klare en forvisning til en anden lokalitet i Københavns havn. 
. 
En anden ting der er værd at påpege, er det faktum, at kreative områder, genererer en betydelig 
økonomisk gevinst, for tilstødende områder, hvorimod det kreative område ingen ”økonomisk” værdi 
har. Hvis Svanemøllehavnen, i sin egenskab af rekreativt område, havde en økonomisk værdi, ville 
der være en ligeværdighed mellem områder på selve Nordhavnen og Svanemøllehavnen, når der 
skulle udvælges arealer til byggeplads for tunnelbyggeriet.  
 
Diskussionen om en østlig omfartsvej omkring København er nu blusset op igen. Argumenterne for og 
imod er blevet vendt og drejet, men efter at man fra kommunens- og By og Havns side, har valgt at 
placere en containerhavn på den yderste spids af det opfyldte areal på Nordhavnen, vil en 
forlængelse af Nordhavnsvejen være en nødvendighed, omfartsvej eller ej.  
En containerhavn genererer megen tung lastbilstrafik til og fra, og da det ikke vil være 
hensigtsmæssigt, at alle disse lastbiler med deres last af store containere skal køre gennem de nye 
boligområder, der er under etablering længere inde på Nordhavnsområdet, vil en forlængelse af 
Nordhavnsvejen kunne afhjælpe det problem. 
 
En forlængelse af Nordhavnsvejen med en tunnel under havnen, rejser imidlertid det dilemma, at den 
skal passere igennem, eller tæt på det store rekreative område, som bl.a. Svanemøllehavnen er en 
del af.  
 
Så set fra en lægmands synspunkt, vil en tunnelforbindelse drejende nord om lystbådehavnen, være 
at foretrække, da etableringsfasen i dette tilfælde, vil være mindre generende for aktiviteterne i 
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lystbådehavnen, samtidig med at den vil ”lande” tættere på containerhavnen, med dens tunge 
lastbilskørsel til og fra. 
  
Som bekendt udkom VVM rapporten om Nordhavnsvejen i 2009, på det tidspunkt har den sikkert 
været nogle år undervejs, så dens konklusioner om udførelse og linieføring, er formentlig 8 – 10 år 
gamle. 
Det var i rapporten vi kunne læse, at store dele af Svannemøllehavnen incl. nordmolen skulle 
omdannes til arbejdsområde for tunnelbyggeriet, under en fireårig periode. 
 
8 – 10 år er gået siden planerne blev fostret om at udlægge lystbådehavnen til arbejdsplads. Derfor 
rejser den tanke sig, om der ikke i den mellemliggende periode er fremkommet andre byggemetoder 
og alternative linieføringer for tunnelforbindelsen.  
Altså, de visionære løsninger må frem i lyset. Det blev derfor bemærket at vores overborgmester bl.a. 
har talt om en sænketunnel. 
Sammenholdt med dette, kan overborgmesterens bemærkning om en sænketunnels løsning vise sig 
at være en ny indfaldsvinkel. Den lokalplan der er i høring i øjeblikket, omhandler området omkring 
den gamle Skudehavn, hvor en 30 meter bred kanal fra Kalkbrænderihavnsløbet til Skudehavnen 
også indgår i lokalplanen. 
En løsning som kan minimere generne i lystbådehavnen i byggeperioden kunne også være, at 
byggepladsen for tunnelelementerne blev etableret i Skudehavnen, hvor den planlagte kanal blev 
anvendt som transportvej, når elementerne skulle bugseres til deres blivende plads. 
 
Der findes sikkert flere tunnelløsninger, så lad visionerne blomstre.. 
 
Med venlig hilsen  
Mogens Wöhliche   
 
29. oktober svarede Frank Jensen på mit brev 
 
Kære Mogens Wöhliche 
  
Tak for din mail om Svanemøllehavnens situation ved en eventuel beslutning om en havnetunnel. Jeg 
har tidligere givet udtryk for mine synspunkter i netop Østerbro Avis, da jeg er meget optaget af 
emnet. 
  
Jeg forstår udmærket dine og andres bekymringer, idet Rambølls bud på en havnetunnel vil gribe ind 
i havnen i anlægsfasen. Til at starte med vil jeg dog gøre det helt klart, at der ikke er truffet beslutning 
om at etablere eller finansiere en havnetunnel i København. Folketinget og Borgerrepræsentationen 
har alene godkendt Rambølls og Transportministeriets anbefalede overordnede linjeføring for en 
havnetunnel, så den kan indgå i de videre analyser. En havnetunnel har lange udsigter. 
  
Jeg synes, at den foreslåede linjeføring er god. Den vil mindske trængslen og styrke miljøet i 
København ved at flytte en masse biler ned under jorden. Samtidig vil den styrke hovedstadens 
overordnede infrastruktur og skabe grundlag for fremtidig byudvikling i Nordhavn, Refshaleøen og 
Kløverparken.  
  
Når det er sagt, er der en række lokale gener ved en havnetunnel – uanset den valgte linjeføring. Det 
gælder bl.a. en midlertidig lukning af Svanemøllehavnen i anlægsperioden. Da 
Borgerrepræsentationen i november sidste år stemte for den overordnede linjeføring, gjorde 
Socialdemokraterne og jeg det klart, at vi kun kan bakke op om en havnetunnel, hvis der bliver taget 
størst muligt hensyn til havnetunnelens naboer og til miljøet. 
  
En havnetunnel kan desværre ikke undgå at berøre Svanemøllehavnen, da første etape vil være en 
videreførelse af den kommende Nordhavnsvej fra Strandvænget til ydre Nordhavn. 
I VVM rapporten om Nordhavnsvej fra 2009, som du også henviser til, fremgår det, at en første etape 
af en havnetunnel under Svanemøllebugten vil berøre havnen i 4 år, da der skal etableres 
arbejdsplads i området. Den vil dog ikke berøre hele havnen i hele perioden. Det fremgår også, at al 
sejlads fra lystbådehavnen vil være umulig i formentligt et år i forbindelse med placeringen af 
sænketunnelen. 
  
Ved en eventuel beslutning om en havnetunnel er det derfor helt afgørende for mig at inddrage alle 
relevante parter i Svanemøllehavnen, så vi i fællesskab kan finde en god løsning i anlægsperioden. 
Det vil umiddelbart være oplagt at anlægge en midlertidig lystbådehavn et andet sted i Nordhavn, så 
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lystbådejere, roklubber m.v. kan fortsætte deres aktiviteter under anlægsfasen. Derudover bør man 
naturligvis tilrettelægge anlægsarbejdet, så det griber både mindst og kortest muligt ind i 
Svanemøllehavnen. 
  
Jeg vil gerne have en havnetunnel, men jeg er meget optaget af at inddrage alle berørte parter, så vi 
finder de bedste løsninger for borgerne. I dette tilfælde skal vi sikre, at de mange brugere af 
Svanemøllehavnen fortsat kan gøre brug af Københavns fantastiske placering ved vandet under og 
efter anlægget af en havnetunnel. 
  
Venlig hilsen 
Frank Jensen 

 
Mogens Wöhliche 
Medlem 273 
Ejer af Spidsgatteren My 
 
 
 
 

Havnetunnel. 

Tirsdag d. 26-11-2013 deltog Ole Plett, Fini Lund, Ulrik Andreasen og undertegnede i et 

orienteringsmøde vedrørende havnetunnelen, arrangeret af Svanemøllehavnen med Mads Monrad 

Hansen fra Københavns Kommunes økonomiforvaltning som oplægsholder. 

Mads orienterede om det arbejde Transportministeriet og Vejdirektoratet, med Rambøll som rådgiver, 

havde sat i gang omkring den havnetunnel der med start i Nordhavnsvejen skal føre trafikken fra 

Lyngbyvejen udenom indre by og videre ud til motorvejsnettet på Amager. København Kommune har 

deltaget i den styregrubbe som endte med at pege på en række alternative linjeføringer. 

Den linjeføring, B4, der efterfølgende er valgt som den, der i størst muligt omfang tilfredsstiller 

Transportministeriet, Vejdirektoratet og København Kommune, løber desværre lige ind igennem 

Svanemøllehavnen. 

Af rapporten som udvalget har udarbejdet, fremgår det at bygningsarbejderne med den sænketunnel 

der skal forbinde Nordhavnsvej med den borede tunnel som begynder ude på Nordhavnområdet lige 

nord for den gamle Skudehavn, vil tage 4 år. Samt at Svanemøllehavnen vil være helt lukket i et år. 

Herudover vil ca. 300 pladser inderst i det nordvestlige hjørne af havnen ikke kunne benyttes i 

byggeperioden. Det er blandt andet i dette område at den egentlige byggeplads etableres, 

Svaneknoppen skulle således i det foreliggende projektmateriale ikke være berørt. 

I byggeperioden vil de bådejere der vil være berørt af byggeriet blive genhuset i området. Der er 

endnu ikke udarbejdet planer for en sådan genhusning.  

Frank Jensen, Københavns overborgmester, skulle i valgkampen forud for kommunevalget have 

udtalt at man forventer at træffe den endelige beslutning om havnetunnelen i den valgperiode der 

starter 1. januar 2014. 

Mads nævnte også på mødet at udvidelsen og ombygningen af PFA krydset skulle kunne klare 

trafikbelastningen frem til år 2025. 

Om det er muligt at flytte sænketunnelen ud på den anden side af Svaneknoppen vil vi i sejlklubberne 

naturligvis arbejde for, ligesom vi, hvis det ikke kan lade sig gøre, vil forsøge at minimere generne for 

klubber og sejlere mest mulig i byggeperioden.  

At gøre sig forhåbninger om at en boret tunnel kan sluttes til nordhavnsvejen som den bygges nu, er 

en ikke eksisterende mulighed. Det projekt døde da man besluttede sig for en etapeløsning, hvor 
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etableringen af forbindelsen fra Lyngbyvej til Strandvænget blev etape 1. Hvis Nordhavnsvej skulle 

videreføres i en boret tunnel skulle vejen have været gravet mange meter dybere ned i undergrunden. 

Hvad gør vi så nu. Mads foreslog at vi skrev en række breve til overborgmesteren, til de relevante 

fagborgmestre og til de medlemmer i borgerrepræsentationen som vil få indflydelse på den endelige 

beslutning. 

Vi vil herudover forsøge at få en konstruktiv dialog i gang med rådhuset og med By og Havn, som jo 

er vores udlejer, og som i denne sammenhæng også er det selskab der skal udvikle 

Nordhavnsområdet. Vi forventer at arbejdet i første omgang kommer til at foregå i et samarbejde med 

KAS og Frem i vores fælles havneselskab. Ole Plett og undertegnede deltager for Sejlklubben Sundet 

i dette udvalgsarbejde. 

I Politiken kunne man d. 27-11-2013 læse at skandinaviske storbyer har vokseværk. København 

forventes således frem til 2030 at få en vækst på indbyggertallet på 27 %. Der kan altså indenfor en 

overskuelig fremtid blive behov for de planlagte boliger på Nordhavnen. 

Anbefalet linjeføring B4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Andreasen medlem nr. 10 
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Fastelavn 

Søndag d. 2. marts 2014 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 servicebygningen søndag d. 5. jan. 2014. Formanden bød velkommen 
med en Nytårstale med sidste nyt og ønskede en god sejlsæson. Champagnepropperne sprang, 
kransekagen blev nydt og der blev snakket på livet løs mens bordbomberne sprang. 
Aktivitetsudvalget ønsker alle et Godt Nytår. 
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    (Besøg på Nordisk Film) 
 

NYT FRA SØLVMÅGERNE 
Sølvmågerne (39 personer) besøgte Nordisk Film i Valby på en kold og blæsende onsdag d. 22. 
januar. Det blev en meget spændende og morsom rundvisning på det gamle etablissement med 
bindingsværkhuse og træskure, der for mange daterer sig tilbage til begyndelsen i 1906.  
 
Alle historierne kan ikke genfortælles her, men stifteren, Ole Olsen, havde fantasien i orden og forstod 
at få penge ud af foretagendet. Den danske film, der har tjent sig selv ind flest gange er den berømte 
"Løvjagten på Elleore", der spillede sit budget ind 10 gange. Det er der ingen dansk film der har 
kunnet matche efterfølgende. Vi så den i hele sin udstrækning (12 minutter) og kan kun sige at den 
var ikke gået i dag. Alle dyrene omkom! De to drabelige løver, der må lade livet, kom fra et tysk 
cirkus, der stod for at skulle aflive dem pga. alderdom. 
 
 I en anden spændende film, som kom året før "Løvejagten", har Ole Olsen fået fat på en isbjørn for 
1000 kr. På et tilfrosset Øresund optages en stribe dramatiske scener med isbjørnen, som også ender 
sit liv på en spektakulær måde. Filmen gik verden rundt og mange besøgte efterfølgende Danmark i 
den tro at der gik isbjørne rundt i gaderne! Isbjørnen har fået sit andet liv som Nordisk Films logo. 
 
Et par billeder fra dagen viser bl.a. Den berømte besætning fra Det Gode Skib Martha. Skibsrederens 
datter er med, men rebskideren..undskyld, skibsrederen himself brillierer ved sit fravær. 
 

   
 

Vi har også tre sæt herretøj samt en mappe og en taske. Gæt selv. 
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Herreholdets utrolig søde og veltalende guide viser os tøj fra "Matador" og mange kunne godt kæde 
tøj og person sammen. Flot klaret. Det lille grønne skab på væggen er et ægte Franz Jäger, Berlin 
1944. Vi så også et i stor størrelse, udført i prima krydsfiner med panserlakering.  
 

   
 

På 1 sal så vi et gammelt studie. Beliggenheden på 1 sal gav en times dagslys mere. Det har været 
nogle lange arbejdsdage i sommerhalvåret! Kameraet på stativet er hånddrejet og det var vigtigt at 
billedhastigheden blev holdt konstant. Datidens film kørte med 16 billeder i sekundet. Studiets vægge 
er "råglas", som giver et blødt lys på skuespillerne. Koldt om vinteren og sikkert stegende hedt om 
sommeren! 
Uden mad og drikke du´r helten ikke, ej heller søheltene, så vi gik rundt om hjørnet og endte på "Fy 
og Bi" på Valbylanggade. Det var heller ikke dårligt. Tak til arrangørerne og deltagerne, der bidrog 
med listige spørgsmål og dristige kommentarer. 
  
Mvh Måge nr. 92, -der lige har endnu en god historie nedenfor. 
 
Valdemar Psilander (1884-1917) blev kun 33 år, men nåede nok at 
opleve mere end de fleste, også selvom de når at blive 99. Valdemar var 
filmstjerne hos Nordisk Film A/S og på Sølvmågernes rundtur hos det 
gamle filmselskab, der blev grundlagt af Ole Olsen i 1906, kom der en ret 
fantastisk historie for dagen. 
 
Valdemar Psilander var ganske enkelt verdensberømt. Kvinder dånede 
ved synet af ham og angiveligt skulle flere have begået selvmord, fordi 
Valdemar var uopnåelig. Stakken af fan-breve var enorm og selv vores 
egen Bauer ville have haft svært ved at bære posten frem til de lave 
huse i Valby. Valdemar Psilander havde sin familie vel anbragt i 
Nordsjælland, var kun hjemme i weekenderne og levede ellers et 
stormfuldt liv i hovedstaden med (formoder vi, med en vis misundelse) 
flere elskerinder.  Summen af glæder er som bekendt en konstant og i 
1917 havde Psilander opbrugt sin kvote. Han døde på et hotelværelse i 
København. Det var jo skidt for filmselskabet. Ole Olsen lå inde med adskillige meter film med 
berømtheden, men hvordan kunne man få dette omsat til klingende mønt i filmselskabets kasse? Der 
måtte en dramatisk historie til. Jalousi, drama og drab. Ole Olsen fik i al diskretion fragtet afdøde fra 
hotellet ud til studierne i Valby, hvor Psilander havde sin egen garderobe i et lille hus. Her blev liget 
anbragt og siden genfundet.  Plottet var nu det, at Psilander havde opholdt sig i sin garderobe med en 
elskerinde. En anden beundrerinde var kommet forbi huset med garderoben for at få et glimt af den 
underskønne stjerne, da hun gennem vinduet ser ”ting og sager”. I voldsom ophidselse  - i jalousiens 
vold - river hun døren op og affyrer (hun havde naturligvis sin ”Lady Six-gun” med i tasken) 4 skud ind 
i det relativt lille værelse. De tre skud rammer forbi, men det fjerde rammer vor helt i hjertet -- ”døden 
den var let”, som de også skriver i sangen om ”Pigen fra Samsø”.  Nu var der altså ingen revolver, så 
Ole Olsen måtte med et krøllejern ”bore” tre huller i aftræksrøret fra den lille kakkelovn og afdøde 
Valdemar Psilander blev pakket så meget ind at hullet i brystet var skjult.  Stor opstandelse og megen 
avisomtale. Det er lige det Ole Olsen har ventet på. De resterende meter blandede optagelser med 
den hedengangne helt, såvel på det hvide lærred som på de hvide lagener, klippes sammen og 
sendes på markedet. Folket står i kø overalt for at se det sidste til Valdemar Psilander.  Begravelsen 
må have været et tilløbsstykke af dimensioner.  
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Datidens berømte detektiv Chris Woods ses her i gang med de indledende undersøgelser på gerningsstedet i Valby kort tid 
efter at Psilanders afsjælede legeme er kørt bort. På billedet ses de tre skudhuller i aftræksrøret over den lille kakkelovn. 
Morderen blev aldrig pågrebet. (Arkivfoto). 

Det vi så ikke ved noget om, er det 
efterspil, der må have været - ikke 
mindst, da der ikke var noget 
skudhul i afdøde.  Der har sikkert 
været i hundredevis af kvinder, der 
kunne have været under mistanke, 
men alle spor er løbet ud i sandet. 
Så vidt vides blev ingen ført i 
retten.  Om Ole Olsen fik en 
reprimande ved vi heller ikke, men 
vi grinte meget da vi hørte 
historien. Vi så også de tre 
”skudhuller” i kakkelovnens 
aftræksrør.  De to af dem kan godt 
se troværdige ud - i forhold til 
døren - men det tredje hul er alt 
for ovalt til at skuddet er kommet 
forfra. Og så er der lige dét, at 
ingen af skuddene gik ud på 

bagsiden af røret! Havde det forholdt sig som i plottet, så var de tre skud gået direkte igennem 
kakkelovnsrøret og sandsynligvis fortsat gennem husets tynde trævægge, men det er en helt anden 
historie. Vi er i illusionens verden., Vi elsker at blive bedraget og det bli´r vi, men ih hvor vi morede i 
2014. Det gjorde Ole Olsen sikkert også i 1917. 
 
At Ole Olsen var lidt ud over det almindelige kan man også læse lidt om på Nordisk Films 
hjemmeside. Eksempelvis lå laboratoriet på Gittervej i Frihavnsområdet. Derved sparede Olsen told 
på den råfilm han importerede for efterfølgende at afskibe spillefilmkopier til hele verden.  Med hensyn 
til den berømte ”Løvejagten på Elleore” så kom der faktisk en klage over dyremishandling, der 
bevirkede at filmen blev ét år forsinket i Danmark, men i Sverige gjorde det ikke noget, så filmen fik 
premiere i Malmø og så var der ellers trafik over Sundet. Pudsigt nok en slags forløber for Borte med 
Blæsten, som af valutamæssige årsager ikke kunne vises i Danmark, hvilket førte til ”Scarlet Line” fra 
Tuborg Havn, for folket vil underholdes.   
 
  

 
 

 

” De strandede hvaler ” 
 

Efter vores vellykkede julekoncert i Metronomen er vi nødt til at spejde efter nye horisonter. 
Lige under horisonten ligger Budapest. Hvaludvalget for eksotiske rejser har lagt rammerne,  

så nu er det op til resten at fylde ud.   
Det kræver fastlæggelse af nye øvedage, og vi har derfor fået følgende oplæg fra vores  

dirigent Mikkel Gomard.  
Første øvedag i hvalernes forårssæson er aftalt med Mikkel til torsdag den 30. januar klokken 19.15 i 

frokoststuen. De næste øvedage er torsdag den 6. og 13. februar. Den 13. februar er øvetiden fra 
17.45 til 20.00. Torsdag den 20. og 27. februar samt 6. marts er også på listen over øvedage.  

Mandag den 10. marts og torsdag den 13. marts er også sat af til øvning inden turen går til Budapest 
den 20. til 23. marts. 

Bemærk at alle tider er sat 15 minutter før dirigent og musikpædagog indfinder sig. Dette er gjort for at 
alle kan få snakket af og rystet rusten af stemmen, samt udvekslet nyheder og noder.  

På denne måde er alle klar når ”ko´grafen” kommer. 
                                                            

Venlig hilsen og velkommen til en ny sæson 
Hvalsekretariatet. 
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”SUNDMAIL KASSEN” 

 
MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Til Salg. 69.000 kr. 
 

Danboat 28. Årg. 1967: Byggenr. 27. Konstruktør Thostrup - Hansen. Bygget på Ærøskøbing Værft. 
Skipper går i land, og båden sælges derfor med alt udstyr. Båden fremtræder pæn og godt 
vedligeholdt. Ejeren har købt båden fra ny, og båden er løbende optimeret gennem årene. Der er 
ståhøjde i kahytten. Nyere Solé indenbords diesel 14 hk. Vinterpris 69.000 kr. 
Udstyr: Teak i cockpit, Cockpitbord, Sprayhood, Bompresenning Søgelænder, Badestige, Kogegrej, 
Køleboks, Toilet, Ankerudsrust. Fender, Fortøjninger, Div. tovværk, Brandslukker, Lænsepumpe, 
Vinterstativ, Vinterpressening, Batteri, Batterioplader, 230v landstik, Gummibåd, Storsejl, 
Rullegenua, Stormfok, Spiler, Spilerudrustning. 

 
Henvendelse Fini Lund. 

Mobil. 42260981 
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Sejlerskolen sælger  
 nogle af sine gamle skolebåde. 

Her er chancen for at komme i gang med egen båd, for en overkommelig pris. 
 

Følgende både er til salg: 
 

Drabant 24, Portos. Pris 20.000 Kr. 
Drabant 24, Athos. Pris 15.000 Kr. 
Yngling, Twiggy. Pris 15.000 Kr. 

 
Fælles for alle bådene er, at der følger en stor sejlgarderobe med, samt 

fortøjninger, fendere og ankergrej. Der følger ikke motorer med. 
 

Interesserede kan melde sig til skoleudvalget, torsdage mellem 18 og 19, 
ringe på 39 29 61 28 i samme tidsrum, eller sende en mail til 

skoleudvalg@sundet.dk. 

 
 

 
 

mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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GASTEBØRS 
Vil du gerne være bådejer? 

Bliv medejer af en juniorbåd (kølbåd). 
Ring 22345419 - Toke Lundberg (medl. 2896) for at høre mere. 

 

 
Sælges 

 
Ældre Luffe 37 skæringsspiler med 

spilerstrømpe. 
 

Meget lidt brugt (den knitrer stadig) og har altid været opbevaret tørt. 
Sidelig: 11,30m + 0,30m strop i spilerstrømpe. 

Underlig: 6,80m 

Pris: 1.500,- kr. 
 

Henvendelse: Jock, mobil 22 47 01 92  
e-mail jock(snabela)hartvig-andersen.dk 

 

 
 

 
Sælges 

Et par Splitcain tur ski 
langrend, længde 210 cm med stålkanter, 

Støvler str. 45, og 4 stave. Kun brugt 1 gang (Vasaloppet). 

Pris 5,00 kr. 
Henvendelse Fritz, 23418425 
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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. 

PDF 
 

 
 

”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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                    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. 2014. 

 
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.18-19.00 
Sekretær og formand:  
Tirsdag kl. 18-19.00 
Pladsudvalget Servicebygningen: 
 Torsdag kl. 18-19.00 
Skoleudvalget:  
Torsdag kl. 18-19.00 
Båd udlån: 
Torsdag kl. 18-19.00 
Tlf:3929 6128 
 
Ungdomsarbejdet 
KØS Sejlsport: 
Erik Müller 
www.kos-sejlsport.dk 
 

 
Bestyrelsen 
Formand: 
Torben Slumstrup 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Næstformand og  
Klubmester: 
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 
 
Kapsejladschef: 
Sune Wohlert Smidt 
e-mail: kapsejladschef@sundet.dk 
 
IT-ansvarlig: 
Jock Hartvig Andersen 
 
Aktivitetsformand: 
Doris Høj 
 
 
 

 
Sejlads for fysisk handicappede: 
Jens Ludvigsen 
e-mail: mini12@sundet.dk 
 
DH måler: 
Jens Ludvigsen 
e-mail: jens28arne@ofir.dk 
 
Svanemøllehavnen 
Havnefoged: 
John Vestergaard Hansen 3920 2221 
e-mail: info@smhavn.dk 
web: www.smhavn.dk 
 
Sundets repræsentanter i havnens 
Bestyrelse: 
Ole Brandt 
Ulrik Andreasen 
 
Sundmail Redaktion: 
Karina Olsson 
Fritz Johansen 
e-mail: redaktion@sundet.dk 
 
Webmaster: 
Lars Nielsen 
e-mail: webmaster@sundet.dk 
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