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

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

  
 

 
 

 
 

Standerhejs 
Lørdag d. 26. april kl. 18.00 
 

Pinsetur til Humlebæk 
7-9. juni 
 

Åben Havnedag 
Lørdag d. 21 juni kl. 10.00 
 

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 
 

 
 

Marianne Willadsen 
Charlotte Haaber Pettersen 

Michael Reher 
Carlos Randolf Aabye 

Gitte Smed 
Lars Thim 
Jens Lind 

Erik Monefeldt Andreasen 
Vilmer Ståhle 

Robert Jensen 
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Ny Redaktør søges 
til Sundmail 

 
Sundmailen er klubbens nyhedsbrev der udkommer 10 gange om året via vores 

hjemmesiden, hertil søger vi en ny redaktør til at varetage dette. 
 

Din primære opgave er at sammensætte Sundmailen så den giver medlemmerne et 
indblik i hvad der den kommende tid forgår i klubben. 

 
Sundmailen har deadline d. 25. i måneden og du vil på kontoret i klubben eller 

hjemmefra have adgang til redaktions mailen og vil 
Ud fra de indkommende mails og materiale fra bestyrelsen, udvalg, medlemmer og 

nuværende betalende annoncører kunne sammensætte Sundmailen helt efter dit eget 
”hoved” 

 
Klubbens web-master sørger for at indsætte den færdigproducerede Sundmail på 

vores hjemmeside d. 1. i måneden. 
 

Udtalelse fra nuværende redaktør: 
Interessant, sjovt og inspirerende arbejde der giver et godt indblik i hvad der foregår i klubben. 

 Frihed under ansvar, hvor du fuldstændig selv styrer din ”arbejdstid” 
Sundmailen blev til for 3 år siden fra at være et trykt blad til at blive elektronisk. 

Første udgave feb. 2011 var en meget ”skrabet model” men har efterhånden udviklet sig til at være et 
udmærket nyhedsbrev på baggrund af det frie ansvar. 
Jeg kan kun varmt anbefale dette frivillige klubarbejde. 

Redaktør Karina Olsson 
 

Henvendelse til Formand Torben Slumstrup 
mail@sundet.dk 

 

 
 
 
 
 
 
  

Handicap-hjælpere søges 
 

Sejlklubben har gennem en længere årrække haft sejlads for personer med et fysisk handicap. De 
sidste par år har vi haft sejlads om mandagen. Der skal 5-6 hjælpere til for at sejladserne kan 
gennemføres og jeg vil gerne rekruttere et sådant antal og gerne flere, sådan at vi også kan tilbyde 
sejlads om torsdagen. Du skal være i stand til at modtage meget positiv respons, for der er stor 
taknemmelighed fra sejlernes side over at der er folk, der vil træde til og give dem en god oplevelse på 
havet og medvirke til at udvikle deres sociale netværk med andre sejlere. Du skal også kunne klare en 
masse "sort humor", for man holder sig bestemt ikke tilbage hvad dette angår. Som hjælper kan du 
komme med som instruktør i bagsædet på en "Twin Olsen" eller sejle med i den superhurtige RIB 
ledsagebåd. Vi har en kran til at klare det grove arbejde. 
Vi begynder at sejle til maj. Skulle dette have din interesse, så kontakt mig på mailadressen: 
mini12@sundet.dk eller ring på 51519815. 
 
Jens "Ludvig" Ludvigsen 

 

 
 
 
 
 

https://webmail.yousee.dk/compose.cgi?to=mini12@sundet.dk
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NYT FRA SKOLEN  
Status på skolebåde 
Drabant 24 Porthos er solgt til et medlem af Sundet. Vi mangler stadig at få solgt Athos og vores 
Yngling, og at få fat i endnu en J80. 
Med den nuværende tilmelding til kapsejlads skolen og rutine, vil det være muligt at anvende den ene 
Spækhugger til 1. års sejlads, indtil vi finder en J80 til.  
 
Opgradering af Spækhuggerne 
Per Risvang fra Spækhugger klubben har gennemgået vores Spækhuggere med hensyn til at få dem 
optimeret til kapsejlads. Der var en hel del ændringer på My Lady, og nogle få på Orca. Den nye, 
Søhesten, er blevet optimeret af de tidligere ejere. 
 
Skolebådene vinterklargøring – Har du husket at melde dig? 
Alle 1. – og 2. års elever burde have modtaget nedenstående på mail, men da der er mange der 
endnu ikke har meldt sig, er mailen gengivet her: 
Til 1.- og 2.-årselever på Sundets sejlerskole 2014. 
 
Nu nærmer tiden sig, hvor bådene skal klargøres til årets sejlads. 
 
Det drejer sig om 2 gaffelriggede spidsgattere. Træbåde: 
- "Nord-Vest", som skal have den almindelige årlige overhaling.  
- "Sundet", som i øjeblikket er under renovering. Der bliver skiftet dele, som blev indbygget ved 
bådens tilblivelse for 67 år siden i 1947.  
Hele dækket er afmonteret og bjælker mm. renoveres, hvorefter der lægges nyt dæk. Derefter skal alt 
dæks-godset genmonteres/fornyes. 
Og så skal der laves den almindelige årlige klargøring. 
Mens dækket er afmonteret, skal klædningen indvendigt afskrabes for gammel lak og slibes. Dette er 
et stort stykke arbejde, som der allerede er nogle elever som er gået i gang med.  
 
Foruden ovennævnte to både, er klubben ved at indkøbe 2 nye (brugte) glasfiberbåde: "J80'ere", der 
skal erstatte de to "Drabant 24'ere", som er sat til salg. Vi forventer ikke at klargøringen af disse både 
er meget tidskrævende. 
 
I skal regne med at der er brug for jeres arbejdskraft min. 3-4 dage til og med søsætningen og 
påsætning af master mm. d. 25.-27. april. 
 
Brug dette link til at skrive jer på en Doodle, på de dage, hvor I 
kan: http://www.doodle.com/3bebyqk2hgwgyrv9 
 
Det er bedst at vi er ca. 4, max. 5 elever pr. arbejdsdag. Så forløber arbejdet mest effektivt og uden 
for meget spildtid for den enkelte. 
Der vil altid være en lærer eller anden person, som er ansvarlig for arbejdet. Hvis dette ikke er muligt, 
vil I blive bedt om at vælge en anden dag. 
 
Arbejdstiden er fra 8.30 til 15.30 med formiddagspause og frokost. 
HUSK: varmt arbejdstøj, gode sko, madpakke og godt arbejdshumør. Der er kaffe og te i frokoststuen. 
Vi ses på bådpladsen for enden af Svaneknoppen.  
 
Om styrbord Finn Skov 
  
 
 
 
 

http://www.doodle.com/3bebyqk2hgwgyrv9
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Møde om Kapsejladsskole og rutinesejlads 
Torsdag den 10. april 2014 kl. 19 i skolestuen er der opstartsmøde for alle der skal sejle i kapsejlads 
skolen eller på rutinesejlads. 
Nærmere oplysninger om kapsejladsskolen kan findes i sidste nummer af Sundmail, og på 
www.sundet.dk.  
Det er stadig muligt at tilmelde sig ved at sende en mail til: kaprutine@sundet.vvvv.dk. Husk at skrive 
dit medlemsnummer og telefonnummer i mailen. Det gør det nemmere for os. 
 
Kalender over årets aktiviteter 
Så er årets kalender helt færdig. Den findes her i Sundmail, og den ligger også på www.sundet.dk 
under sejlerskolen.  
 
Vi optager elever på venteliste til sejlerskolen.  
Der er endnu gode muligheder for at nå at komme 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.  
 
Skolen mangler bådchefer og bådassistenter 
Vi har med tak, modtaget en enkelt tilmelding, men vi har brug for flere bådchefer og bådassistenter til 
vores nye både. Måske kunne det være noget for dig? 
Der er selvfølgelig lidt arbejde, men der er også mulighed for at lære en masse. Arbejdet foregår i 
bådtype teams, så man kommer ikke til at stå helt alene. Bådchefer og bådassistenter betaler ikke 
skoleafgift, og de kan låne bådene gratis. 
Hvis du vil høre mere, så kik forbi skoleudvalget en torsdag mellem 18 og 19. Du kan også ringe 39 
29 61 28 i samme tidsrum, eller sende en mail til skoleudvalg@sundet.dk.  
 
 
God vind 
Ole M Brandt  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:kaprutine@sundet.vvvv.dk
http://www.sundet.dk/
mailto:skoleudvalg@sundet.dk
mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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År:2014 
 

Skolesejlads 
28/4 til 27/6 og 4/8 til 3/10 

 
 

Sæsonens arrangementer 
 
 

Fællesskue  24/4 
 
Sundets Pinsetur 7/6 – 9/6 Ven/Norreborg + Humlebæk. 
 
24-timer  31/5 – 1/6 og 30/8 – 31/8 (Koordinator Henrik Møller)  

henrik.moller@micro-pc.dk  
 
Sjælland/Sundet Rundt 26/6 – 28/6 
 
Sommertogt             uge 28-29-30-31 (Koordinator Knud Erik Hansen)  

 f@knuderik.dk  
 
Svanemøllehavnen Åben havn 21/6 
 
Fælles skoletur  22/8-24/8 (Koordinator Ole Brandt)  

 skoleudvalg@sundet.dk  
 
Bäckviken Handicap 30/8 – 31/8  
 
SKK’s natnavigation 12/9 
 
DS Sejlerskole cup  13/9 
 
Hven rundt (SKK)  19/9 kl.18.30 (Natsejlads) 
 
Gaffelriggerdag  14/9 (Sundet / Frem/ KAS) (Koordinator Sundet) 
 
 
 
 

Førerprøver 
 
 
SKK, Frem, KvS   27/9 (28/9) 
 
KAS, Sundet    4/10 (5/10) 
 
 

 

mailto:henrik.moller@micro-pc.dk
mailto:f@knuderik.dk
mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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NYT FRA HAVNEN 
 
1 april starter klubberne med søsætning og de både der har ligget i vandet vinteren over skal sejle til 

deres sommerplads, skulle der mod forventning ligge en anden båd på pladsen kan havnekontoret 

kontaktes med henblik på at få at en fremmed båd flyttet. 

Sommerpladsen kan tages i brug fra 1 april. 

Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene og det ville være rart (krav iflg. havnereglementet) hvis vi 

kan læse et navn på båden set fra land, kan navnet ikke ses eller læses får båden ikke årsmærke og 

på sigt vil vi opsige havnepladsen.  

Fortøjning til tovholderne på agterenden af Y- bommene (se havnens hjemmeside) er ikke forsvarligt, 

tovholderne er ikke stærke nok til at fortøjre båden i, brug den påsvejste bøjle nederst på Y-bommen. 

Husk Skt. Hans aften, sæt allerede nu kryds i kalenderen, igen i år er det den 23 juni, hvor der er lidt 

fest og farver i havnen samt bål i Svanemøllebugten. 

El standere 

I forbindelse med havnens el standere og køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside hvor 

der står hvordan men gør brug af el standerne og hvad man kan og skal gøre for korrekt brug, bl.a. at 

man kan ”parkere” op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis man ønsker det kan havnepersonalet 

vejlede i korrekt brug af el standerne således at man ikke ”stjæler” en anden bådejers strøm. 

Vand på broerne 

Vandslanger er kraftigt på vej til at blive ophængt og der bliver åbnet for vandet så snart vi kan være 

sikre på ikke at få nattefrost. 

Ny cashloader. 

Der er bestilt en ny cashloader til opsætning på nordmolen, den kommer til at sidde ved Sundets 

klubhus og skulle være i drift til sæsonstart.  

Affald 

Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig henstilling om at sortere det korrekt således at man ikke 

har køkkenaffald i f.eks. maleraffaldet o.s.v. 

Havnen har opsat små containere til tomme dåser (tømmes efter behov) således at de ikke havner i 

den store blå container, da dåser ikke er småt brandbart, også elektronik (radio / fjernsyn o. lign.) skal 

bort-skaffes korrekt, ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet. 
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Benzinøen 

Der er intet nyt om den sunkne benzin-ø udfor Svanemølleværket, men By og Havn kæmper stadig 

med ejer og forsikringen om at få den hævet og fjernet. 

Østmolen / Nordmolen. 

Entreprenørene på de 2 moler er gået i gang med at udbedre sætningsskader og skulle være færdige 

med dette ved udgangen af marts måned.  

HUSK, navn på båden for og bag samt hjemhavn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land. 

Husk at meddele havnekontoret ved adresseændring, ny email eller nyt telefon nr. 

Havnen ønsker alle et godt og sikkert forår, selvom solen skinner er vandet stadig koldt.  GOD VIND.     

 

Med sejlerhilsen 

John Vestergaard 

Havnefoged 
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Standerfest 
Lørdag d. 26. april. 2014 kl. 18.00 afholdes der stander fest i Cafe 
Sundet. Standeren hejses kl. 18.00 af årets jubilarer: 

 
    25 år  Jørgen Duvald Christensen 
    25 år Frank Helsvad Sørensen 
    25 år Mette Holdrup 
    25 år Joan Thorn 
    25 år Høgni Joensen 
    25 år  Niels Ove Jungersen 
    25 år Jens Nielsen 
    40 år Lotte Klamer 
    50 år Peder Skogstad 
          
Cafe Sundet serverer en lækker 2-retters menu samt kaffe.  
Årets jubilarer og de ny udklækkede bådførere hyldes ved taler og klapsalver. 
Senere på aftenen spiller bandet Cuckoo Stompers op til dans. 
Kom og oplev en hyggelig og festlig aften sammen med sejlervennerne. 
 
Hele herligheden for 225,- kr. pr. pers.  
Tilmelding i Cafe Sundet hos Leni. Tlf. 39293035 
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Fastelavn, Søndag d.2 Marts 2014. 

 
På en meget blæsende Fastelavns søndag mødte ca. 42 deltager op, flotte udklædte børn havde 
taget deres forældre og bedsteforældre med til en hyggelig dag på havnen. 
Vi startede inde i varmen i skolestuen, hvor der blev malet på masker og klippe- klistret og malet på 
de tønder der lidt senere skulle slås ned og spiste popkorn imens. 
 

       
 

   
 

   
 
 
 
 
Så var det tid til at vi skulle ud i blæsten og slåtønderne ned. 
Som altid har vi tønder til alle, de små har en pap tønde som de fik lidt trylle hjælp til, så vi måtte gå et 
par stykker tilbage i rækken, til den som først fik lavet hul i bunden, som blev udråbt til dronning, så 
skulle den helt ned, hvilket også lykkes med lidt trylleri, så godt gået. 
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Så var det de større børns tur, og de behøver ikke at få trylleri til hjælp, de er super stærke så den fik 
nogle dask, så røg bunden og der blev kæmpet videre til det sidste bræt var nede, super godt 
kæmpet. 
 

   
 

 
 
 
Så er det de kære damers tur og i år havde tønden "kun" fået vand - ingen - skruer, så den fik også 
nogle gode slag og tro mig de damer har gode kraftige sving arme, om det så er indholdet i tønden 
der trækker eller......... så røg først bunden og derefter det sidste bræt, så her blev der også fundet en 
dronning og en konge. 
 
De herres tur kommer nu og de skal ha varmen efter de har heppet på børn og damerne, så der bliver 
gået til den på tønden, som også havde fået vand og det tager dem jo ikke lang tid så ryger bunden. 
Ud falder det som de kan varme sig på og det sidste bræt bliver slået ned, så her finder vi også en 
dronning og en konge. 
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Så er det alle mand op i varmen i Cafeen til varm kakao og gode boller. Her hylder vi også 
Kattedronningerne og kattekongerne med en præmie. Tak for en fin dag.  
 

   
 

   
 
Hilsen Aktivitetsudvalget 
Doris Høj 
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NYT FRA TRIKOTAGEAFDELINGEN!                                           
Som vi skrev i marts Sundmailen er Aktivitetsudvalget trukket i arbejdstøjet for at finde Sundets 
sommermode Klubtøj anno 2014. 
Vi arbejder kraftigt på sagen og de første tøjvalg er gjort og vi venter spændt på at vores logo bliver 
klart. 
Det påregnes at det bliver muligt at præsentere de nye kreationer i næste nummer af Sundmail. 
Hvis du har afsat et beløb til tekstilindkøb i foråret 2014, så vil det være klogt at vente med større 
indkøb til klubtøjet foreligger! 
 
Mange hilsener aktivitetsudvalget. 
 
 

Åben Havnedag  

 
Igen i år afholder Svanemøllehavnen og dens foreninger Havnedag. Havnedagen i 
Svanemøllehavnen 2014 kommer til at foregå lørdag den 21. juni fra klokken 10. 
 
I år lægges der igen op til at klubberne arrangerer arrangementer, men der opfordres til at klubberne 
og klubbernes medlemmer opstiller maritime loppemarkeder.  
 
Alle klubber er repræsenteret i havnedagsudvalget. Indtil videre vil vi opfordre til at alle medlemmer 
tilmelder sig følgende event på facebook og inviterer familie og venner.  
 
Mere information følger. https://www.facebook.com/events/1382942018647650/ 

 
Med venlig hilsen / Best regards 
Lars Kristian Engelsby Hansen 
 
 

Mogens Wöhliche, valgt ind i Østerbro lokaludvalg. 

 
Tirsdag d. 25.februar 2014 var 54 repræsentanter for foreningslivet på Østerbro samlet for at vælge 
15 repræsentanter til Østerbro lokaludvalg. Sammen med 8 politisk valgte repræsentanter skal 
lokaludvalget de kommende 4 år arbejde for bylivet, for idrætslivet, for kulturlivet- ja i det hele taget for 
livet på Østerbro. 
 
Vi kan glæde os over at også Jan Gebhart fra Havnelauget Sundkrogen samt Jan Martin Nielsen 
formand for Sejlklubben Nordhavn blev valgt ind i lokaludvalget. 
Fritidssejlerne er således rigt repræsenteret når forlængelsen af Nordhavnvejen forventes at skulle 
behandles i denne valgperiode. 
 
Stort tillykke til Mogens. 
 
Med hensyn til Nordhavnsvejs projektet så ligger sagen lige nu i Teknik og Miljø i Københavns 
kommune. Rambøll rapporten har været gennemgået med en tættekam, for at finde besparelser, og 
det er faktisk lykkedes at reducere udgifterne en hel del. Også i det reviderede oplæg er den del af 
tunnelprojektet der løber gennem Svanemøllehavnen, beregnet til at skulle udføres som enten en cut 
and cover løsning eller, alternativt, som en sænketunnel. 
 
Det arbejde der lige nu forgår i Teknik og Miljø er efter vores opfattelse, at samle det materiale som 
borgerrepræsentationen skal træffe den endelige beslutning på grundlag af. Inden den endelige 
beslutning bliver der normalt en offentlighedsrunde hvor vi kan ytre os. Med Mogens medlemskab i 
Østerbro lokaludvalg er vi kommet lidt tættere på beslutningsprocessen, og vi vil naturligvis prøve at 
påvirke også af denne vej. 
 
Jens Andreasen, medlem nr. 105  
 

https://www.facebook.com/events/1382942018647650/
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”SUNDMAIL KASSEN” 

 
MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sejlerskolen  
sælger nogle af sine gamle skolebåde. 

 
Her er chancen for at komme i gang med egen båd, for en overkommelig pris. 
Vent ikke for længe med at bestemme dig. Den første båd er allerede solgt. 

Følgende både tilbage til salg: 
 

Drabant 24, Athos. Pris 14.500 Kr. 
Yngling, Twiggy. Pris 14.500 Kr. 

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

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

Hvis du er interesseret, kan du melde dig til skoleudvalget,  
torsdage mellem 18 og 19, ringe på 39 29 61 28 i samme tidsrum,  

eller sende en mail til skoleudvalg@sundet.dk.  
Du kan også ringe til Ole M Brandt på 42499533. 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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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 Maj.  
Deadline 25. April. 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 
email: mini12@sundet.dk 
 
DH måler: 
Jens Ludvigsen 
email: 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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