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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2013 
 8. Okt. – 5. Nov. – 26. Nov. 

 
  
 

 
 
 

Medlemsmøde 
Tirsdag d. 1. Okt. 
 

Førerprøver 
Lørdag d. 5. okt 
(Reservedag søndag) 
 

Efterårskoncert på Fyn 
De Strandede Hvaler 
Lørdag d. 5. okt. 
 

Stander ned fest 
Lørdag d. 26. Okt. 
 

Det store Andespil 
Torsdag d. 14. Nov. 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. Nov. 
 

Julekoncert i Metronomen 
Torsdag d. 12. Dec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Velkommen 
til nye 

medlemmer 
 

 
 

Elizabeth Toran   •   Zeynel Palamutcu 
Roland Foster   •   Anne Mette Sigvard 

Søren Ellersgaard Nielsen   •   Jacob Nersting 
Daniel Dulowski   •   Ole Eskildsen 

Martin Bojesen Oddershede   •   Christen Monberg 
Niels Bertelsen   •   Christian Overgaard 

Anders Wøhlk Nielsen   •   Thomas Vive Larsen 
Jonas Wilkki   •   Søren D. Disper 

Jeroen De Kort   •   Birte Christiansen 
Jesper Myhr   •   Karsten Bach 

Denan Fazlagic   •   Bodil Hofman Hansen 
Kirsten Christensen   •   Simon Rolighed 

Bjarke Christensen   •   Peter Wilhelm 
Bent Balling   •   Jespar Bendtsen 

Jens Wandler   •   Jack Kirkeby 
Kirstine Hartvig Böcher   •   Birgitte Hede 
Katrine Meyer   •   Sune Hedegaard Hede 

Anders Damgård   •   Christian Thorborg Pedersen 
Marie-Louise Henriksen   • Flemming Rasmussen 
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På generalforsamlingen vil følgende forslag til justering af pladsregulativ blive 
fremsat af bestyrelsen. 
 
Ændringer til gældende landpladsreglement for Sejlklubben Sundet 

 

6.1.2.  Vinterpladsleje: 

Pladsleje for vintersæsson, 1. Oktober til 1. Juni, fremgår af klubbens takstblad, og 

udregnes efter største længde x største bredde oprundet til hele m2. 

 

6.1.3.1. Framelding af landplads: 

Framelding af planlagt og betalt landplads skal ske til landpladsudvalget, en uge før 

første optagningsdag, så pladsen kan udlejes til bådejere på venteliste. Det indbetalte 

beløb tilbagebetales minus et administrationsgebyr, ifølge klubbens takstblad, efter 1. 

december i indeværende år. 

 

6.1.6.  Bukke og Klodser: 

Fra optagning start, år 2015 må de såkaldte Bådnyt bukke ikke benyttes, og skal være 

fjernet fra Sejlklubben Sundets landplads. 

 

6.1.8.1 Hvis et fartøj afhændes: 

Afhændes et fartøj medens det står på Sejlklubben Sundets landplads, meddeles det 

straks til landpladsudvalget og der deponeres et depositum, ifølge Sejlklubben Sundets 

takstblad, indtil fartøjet er søsat. Det påviler også sælger at gøre den nye ejer bekendt 

med landpladsens regler og søsætningstidspunkt. 

 

6.1.9.  Trailbare joller og både: 

Trailbare sejl og motorbåde kan stå på landpladsen på dansk indregistrerede trailere. 

 

6.2.1 

1. Juni 

Sejlklubben Sundets ordinære 
Generalforsamling 2013 

Der indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes 
tirsdag d. 26. nov. 2013 kl. 19:00 i klubhuset, Svaneknoppen 2, 2100 
København Ø. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling 
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse og decharge 
5. Forslag fremsat af bestyrelse og medlemmer 
6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstbladet 
7. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår samt forslag til 

kontingenter og andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen 
8. Valg af formand 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år 
11. Eventuelt 

 

Alle klubbens medlemmer vil inden generalforsamling modtage beretning 
og forslag pr Mail. 
 
Klubben er vært ved en kop kaffe og et stykke brød. 
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Torben Slumstrup 
Formand 
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6.2.2  Forblive på land: 

En bådejer kan højest have sin båd stående på klubbens landplads i 24 måneder i træk. 

Sommerplads udgør fast leje ifølge klubbens takstblad, vinterpladsleje udgør fast L x B 

oprundet til hele m2 ifølge klubbens takstblad, minus et kranløft pr. år til dagspris “ 

fastansat af landpladsudvalget”. 

 

7.2.  Masteskilte: 

Masteskilte kan fås ved henvendelse til landpladsudvalget. For masteskilte som 

bortkommer, betales efter klubbens takstblad. 

 

8.1.  Tilmelding:                                                                               

skal senest 31. August hvert år afleverer en korrekt udfyldt 

 

 

Rød tekst er ny tekst 

Blå tekst udgår 

 

18-9-13 

 
 
 

 
 

 
 

 

Stillingsopslag. (kommer også på vores hjemmeside) 

Bestyrelsen efterlyser en eller flere personer som har interesse for vandaktiviteter såsom, SUP (Stand 
Up Paddle), havkajakker, surfere etc..  
Vi ønsker at komme i kontakt med personer, som kunne tænke sig at hjælpe med at vurdere, om 
Sundet skal involvere sig aktivt i disse aktiviteter, og hvad vi evt. skal tilbyde og hvordan det kan 
gøres. 
Hvis du, eller en du kender vil høre mere, så kontakt undertegnede.  
 
 

Kapsejladschef. 
Da jobbet som kapsejladschef i Sundet bliver ledigt, skal dette job også besættes med en ildsjæl der 
har lyst til det organisatoriske, når det gælder kapsejlads. Bemærk at der allerede består  en yderst 
dynamisk organisation til alt det praktiske ! 
 
Henvendelse 
Torben Slumstrup, 
formand Sejlklubben Sundet 

 

 

 

Medlemsmøde tirsdag d. 1. okt. Kl. 19.00 
Afholdes i klublokalerne på 1. sal 

Her får bestyrelsen mulighed for at informere om de emner der er oppe lige nu. 
Bl.a.  Taskesejlere, SUP (stand up paddle) / havkajakker, Nordhavnsprojekt / havnetunnel, Nyt fra 
Havnen, Økonomisk orientering, Orientering om havnedag og ny repræsentant, Ændring i 
pladsvedtægter.  
Derudover er bestyrelsen klar til at svare på spørgsmål. 
Klubben er vært ved en kop kaffe og blødt brød.  
Sted klublokalerne på 1 sal. 
Dagens ret er gået i fisk !! 
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NYT FRA SKOLEN 
Så er sæsonen slut og der er ikke mere skolesejlads i år.  
Jeg håber alle har nydt den bedste sejlersommer vi har haft i mange år. 
 

Gaffelriggerdag 
Søndag den 15. september afholdt Svanemølleklubberne årets Gaffelriggerdag, og Sundet vandt 
pokalen! Tillykke til deltagerne. 
 

Førerprøver 
Førerprøverne bliver afviklet lørdag den 5/10, med reservedag den 6/10. 
Nye førere kan benytte skolebådene indtil de skal på land, og er inviteret til at komme og få deres 
førerbevis til standerhal den 26. oktober. Der er gratis middag til alle nye førere. 
 

Skolebådene vinterklargøring 
Gaffelriggerne og Drabanterne skal på land fredag den 18/10 og Spækhuggerne skal op tirsdag den 
5/11. De nye førere skal hjælpe med afrigning, optagning og vinterklargøring. Dage bliver fordelt ved 
førerprøven, så husk kalender. 
 

KAS afholder Y3, Y1 og VHF kursus 
Igen i år afholder KAS Yachtskipper 1 og 3 samt VHF kurser. Kurserne er også åbne for medlemmer 
af Sundet, hvis der er plads. 
Nærmere om tilmelding m.m. kan findes her: http://kas.dk/IndlaegVis.php?p_id=195 
 

Tilmelding til vinterundervisning 
I uge 43 starter tovværks- og navigationskurser. Tovværk er onsdage kl.18 eller kl. 20. Navigation er 
mandage eller tirsdage kl. 18. 
Der er hængt lister til tilmelding op på kontorgangen i klubhuset. 
 

Der er åbent for tilmelding til sejlerskolen 
Interesserede kan melde sig til skoleudvalget, torsdage mellem 18 og 19. 
 
Ole M Brandt  
 

 

http://kas.dk/IndlaegVis.php?p_id=195
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Landpladsen 
Optagningen er i gang den 4. og foregår på tirsdage og fredage. 
Afregning skal ske på de øvrige dage, er dette ikke muligt bør der udvises hensyn til optagningen, og 
forhales på forlangende. 
 
Der vil være et medlem af landpladsudvalget til stede alle dage, så er der tvivl om bukke og stativer 
m.m. kan du altid få hjælp. 
 
Trykspuling er kun muligt på optagningspladsen af miljø hensyn. Her ledes vandet til et sandfang. 
 
Igen igen… masterne skal afrigges, er du i tvivl om hvor meget det omfatter er du velkommen at 
spørge i landpladsudvalget. Masten skal mærkes med det tilsendte mastemærkat (øverste del af giro 
kortet for plads på land). 
 
Det har vist sig at nogle havde glemt at båden skal på land, så vi har taget en dag mere til optagning. 
Vi har også fået en del nye bådejere som gerne vil op. Det er jo positivt. Velkommen vi ses i 
frokoststuen. 
 
Efter sidste båd den 15. nov. er det tradition at vi mødes ved mastekranen og bjerger standeren og så 
er der en øl eller vand, og vi siger tak til Mogens og Peter for arbejdet med optagningen. 
 
Havkajak afdeling er under opstart.  
Container til opbevaring af kajakker ankommer. 

 

 
 
Med venlig hilsen 
Landpladsudvalget. 
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Standerfest 
Lørdag d. 26. okt. 2013 kl. 18.00 afholdes der stander fest i Cafe 
Sundet. Standeren tages ned kl. 18.00 af årets jubilarer: 
 

    25 år  Ebbe Sommer Hansen    
    25 år  Øivind Larsen 
    25 år  Ghita B. Ohmann 
    25 år  Per Karl Kristensen 
    25 år  Niels C. Jørgen Hansen 
    25 år  Kirsten Monrad 
    25 år  Vibeke Helle Christiansen      
 
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 spilles der 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 
 
 
 

 
Andespillet 
Allerede nu vil aktivitetsudvalget minde om Sejlklubben Sundets store Andespil. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 14. nov. kl. 19.00 hvor det første spil går i gang med 
masser af præmier skænket af vores sponsorer. 
For dem der har lyst serverer Cafe Sundet gammeldaw’s flæskesteg fra kl. ca. 17.30.  
Husk at tilmelde dig til Leni hvis du ønsker dagens ret.  
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Bäckviken Handicap d.31-8-2013.  
 
I år gik turen til Bäckviken havn efter tilbage melding fra havnefogeden om at havnen var klar efter 
ombygning. 
Lørdag morgen var der morgenmad i skolestuen. Kl.9.00 var der skippermøde hvor startproceduren 
blev gemmen gået og John Olsen startede os, med første start kl. 10.00 i flovt vejr - rumskøds. 
 

 
Det blev en lidt blandet sejlads med fint vind og der blev 
også uddelt parkerings bøder, der var vidst ingen der på et 
eller andet tidspunkt slap for at ligge med slappe sejl - spiler 
såvel som genarker, så der blev indhentet og sejlet fra, men 
ikke helt uden at der også var kamp til stregen mål...... 
 
 

 
 
Lørdag eftermiddag var der hyggelig samling, hvor vi startede ud med at 
gå til p-pladsen ved færgelejet, hvor 4 hold på tid skulle køre en 
forhindrings bane på en hjemme designet 3 hjulet cykel, hvor baghjulene 
så at sige bare rullede rundt, så det var til stor underholdning og 
udfordring for børn og voksne. Og især for alle tilskuerne, som også 
omfattede alle dem som skulle med færgerne.  
 

 
 
 
 
Derefter gik vi på græsplænen og tog et par omgange stikbold 
med en kæmpe stor og blød bold, og så var der vand - øl - slik 
til alle. 
 
 
Lørdag aften kl. 18.30 blev der tændt grill 
til fælles aftenmad, hvor vi havde lejet 
klubhuset så vi kunne komme ind i 
varmen. 
 
 
 

Søndag kl.10.00 mødtes vi igen til samling. Efter en fælles oprydning på pladsen og i klubben, var vi 
klar til morgen bitter og 3 gange hurra for Sundet og til præmie overrækkelse. 
 
Kutterløbet: 
nr.1 Nina Kristine 
nr.2 Liv 
nr.3 Escapade 
 
Kragejolle: 
nr. 1 Sundet 
 
Overalt vinder: 
Nina Kristine 
 
Sidste båd: 
Glorry 
 
 
 
 
                                                        Nina Kristine           Liv 
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 Escapade                                           Sundet   Belena sørgede for bøjen 
          kom ind 
          
 
 

 
Tak til dommerbåden Spica og hendes hjælpere. 
 
Tillykke til alle. 
 
Så gik turen hjem over, nok også med en hel del mere vind i 
sejlene end hvad ønskværdigt var. 
 
Med venlig hilsen  
Aktivitetsudvalget 
Doris Høj  
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” De strandede hvaler ”                                                  

 

Så blæser hvalerne igen !! 

 

Efter en fantastisk sommer hvor al hvalsang var lagt ned på bunden af Øresund, 

er der igen blevet mulighed for at blæse igennem oppe på overfladen. 

Ud over vores allerede annoncerede øveaftener er det også i hvalrådet 

besluttet, at lave lidt fællessang og koncert med Lindvedkoret på Fyn 

 Lørdag d. 5. okt. I samme åndedrag indtager vi Fredericia Teater for at nyde 

aftenens musical forestilling efter fællessamling over en bid brød.   

Se det er kultur på et højt plan !!!! 

Hvis man af den ene eller anden grund alligevel er på Fyn, og har lyst til at 

overvære denne enestående koncert, så foregår det i Lindved Kirke kl. 14.00.   

Bussen med 34 hvaler og en reporter fra Sundmail lover et fyldigt referat i 

næste nummer af nyhedmailen. 

 

Hvalsekretariatet 

 
 

 
Kalkmaleri fra Bellinge kirke – Sct. Jørgen og dragen 
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NYT FRA SØLVMÅGERNE 
 

Forslag til ture Sejlklubben Sundets seniorer (Sølvmågerne) 
Vi har tilrettelagt nogle ture i vintersæsonen 2013/2014. Det er selvfølgelig forslag, hvis der ikke er 
andre forslag er det følgende datoer og ture vi følger: 
 

1. tur. Onsdag d. 23/10 – 2013. Nationalmuseet særudstilling om vikingerne med    
rundvisning. Pris 30 kr. + omvisning 800 kr. for en gruppe. 
 
2. tur. Onsdag d. 20/11 – 2013. Den blå Planet. Pris 130 kr. inkl. rabat. 
 
3. tur. Onsdag d. 22/1 – 2014. Nordisk Fim med rundvisning. Pris 100 kr. 
 
4. tur. Onsdag d. 19/2 – 2014. Roskilde Domkirke med rundvisning. Entré 40 kr. 
 

                                         5. tur. Onsdag d. 19/3 – 2014. Danmarks Radio med rundvisning kl. 16:30. 
                                         Prisen er 1645 kr. for max 25 personer. Efter rundvisningen foreslår vi spisning i 

                     frokoststuen menuen kunne  f.eks. være gule ærter med tilbehør. 
 
                   Husk vores Sølvmågefrokoster hver onsdag i sæsonen, som starter onsdag d. 2/10 kl. 12:00 i      
                   frokoststuen på Svaneknoppen. 
 
                   Med sejlerhilsen. 
                    
                   Fini, Svend Aage og Søren. 
                   Mob. 42260981 – 22499448 – 40965823. 
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Nogle refleksioner omkring Åge Kirkeby´s død.  
 
Lad Øresund min aske tag 
Når jeg er næsten borte  
For hjerteurets sidste slag 
Blev mer´ og mer´ korte 
 
Og lad min aske synke hvid 
Imellem blomster ranker 
Nu er om ganske stakket tid 
Jeg kun i nogens tanker 
 
Åge var et realistisk menneske.  
Digtet ovenfor skrev Åge kort før sin død. 
Åges aske blev spredt over Øresund ud for Eremitageslottet efter Åges eget ønske. 
 
Åge var et generøst menneske som vi lærte at kende under byggeriet af vores frokoststue, 
hvor han stod for blikkenslagerarbejdet. 
 
En sommer MY skulle af sted på ferietur, opdagede vi dagen før afgang, at benzintanken lækkede, 
den var tæret igennem. Åge hørte om vores uheld og tilbød at lave en ny tank. Som sagt så gjort, han 
fik den gamle tank med hjem. Næste morgen stillede han med en ny, som han havde fremstillet i 
løbet af natten. Vi fik den installeret og kunne drage af sted på vores ferietur. 
 
Åge havde et drenget sind, fuld af optimisme, og oplevelsestrang og var ikke bange for lidt fis og 
ballade.  
Vi var nogle stykker der lige havde afsluttet et måltid på en restaurant i Helsingør, så kom det fra Åge: 
”Vi løber sgu for regningen”, han tog tøj på og forlod restauranten. Vi andre sad tilbage og blev enige 
om at det kan man da ikke. Alt imens gik Åge ude på gaden og gjorde fagter til os gennem vinduet om 
at vi skulle komme efter ham. Det viste sig selvfølgelig senere, at Åge havde været henne og betale 
uden at vi havde bemærket det. 
 
Åge var et musikalsk menneske der ved mange Sølvmåge frokoster kunne underholde med sin 
harmonika. 
 
Åge var også et vidende menneske, det kom bl.a til udtryk da snakken faldt på japanske træsnit. Nu 
viste det sig at Åge kendte meget til de sager, han kunne fortælle hvem der var de ypperste til den 
kunst, med navne og det hele. 
 
Det sidste halve års tid var vi på flere ture sammen med Åge. Vi var bl.a oppe i Sletten og spise i 
sejlklubben. Efter frokosten gik vi en tur, og nu viste Åge os en lysning i skoven, her havde han som 
blikkenslagerlærling boet i telt sammen med nogle kammerater en sommer under krigen. De unge 
mennesker arbejdede i København, så det var lange cykelture frem og tilbage hver dag, på nogle 
gamle skærveknusere.  
En anden gang viste han rundt på det nu amputerede Brønshøj museum, hvor han gennem en 
årrække havde været kustode. Museet omhandlede den periode hvor svenskerne belejrede 
København, og i den forbindelse havde opbygget en stor lejr i Brønshøj. 
  
En tre dages tur til Karlskrona blev det også til, for at se den gamle fæstningsby, og 
Museet der.  
 
Så i foråret fik Åge konstateret kræft i halsen, men det slog ham ikke af pinden, men efterhånden 
kunne man godt mærke at sygdommen gjorde ham svagere. Åge havde planlagt en tur til Møn, men 
da dagen oprandt måtte han melde afbud, han var blevet for svag. 
Et par måneder før han døde, nåede han at fejre sin 89 års fødselsdag. 
 
Vi vil savne en realistisk, generøs, drenget, optimistisk, musikalsk og vidende ven. 

 
Anna Marie og Mogens ”My” 
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MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 
 

 
 

 

Til Salg. 79.000 kr. 
Pæn og velholdt Danboat 28 

som er løbende optimeret gennem årene. 
 

Det er en 1 ejers båd ikke ryger. Der er 4 køjer og ståhøjde i salon. 
Båden er langkølet og bjærger sig fint i al slags vejr. 

Fuldt udstyret til tursejllads. Nyere sejl og nyere Solé diesel motor.  
Ny sprayhood og bompressenning. 

Efterårspris 79.000 kr. Evt. seriøse bud modtages. 
 

Henvendelse 
Fini Lund. 

Mobil. 42260981 
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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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Okt. 
Tirsdag……...1.       Medlemsmøde 

                                       Lørdag………5.       Førerprøve 
                                       Lørdag……. 26.       Standernedhal 
 

Nov. 
Torsdag……14.       Det Store Andespil 
Tirsdag……. 26.      Generalforsamling 
 
                    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 nov.  

Deadline 25. Okt. 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.18-19.00 
Sekretær og formand:  
Tirsdag kl. 18-19.00 
Pladsudvalget Servicebygningen: 
 Torsdag kl. 18-19.00 
Skoleudvalget:  
Torsdag kl. 18-19.00 
Båd udlånet: 
Torsdag kl. 18-19.00 
 
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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