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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2013/14 
  5. Nov. – 26. Nov. 

 
  

Planer for Nordhavn 
Tirsdag d. 5. nov. 

 
Det store Andespil 
Torsdag d. 14. Nov.  
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. Nov. 
 

Julekoncert i Metronomen 
Torsdag d. 12. Dec. 
 

Nytårskur 
Søndag d. 5. Jan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Udsendt til medlemmer på mail d. 24-10-13  
 
1. Manglende medlemskort 
2. Motion / styrketræning 
 
1. Først en tilståelse. 
 
Desværre er det kun lykkedes kontoret at udskrive medlemskort til nogle af de nye medlemmer, vi har 
fået i efteråret. Den sædvanlige undskyldning med overgang til nyt IT system kan fint bruges her.   
Hvis et medlem uden medlemskort ønsker det, så send en mail på mail@sundet.dk og vi 
håndfremstiller et !  
Alle klubbens medlemmer får automatisk et nyt medlemskort i forbindelse med udsendelse af 
kontingent-opkrævning efter generalforsamlingen. 
 
2. Motion / styrketræning 
 
 Emne: Vintertræning for alle i Svanemøllehavnen. 
 De sidste vintre har vi i KØS med succes afholdt et par timers fysisk træning hver tirsdag fra klokken 
17-19 med op til 10 deltagere - både forældre og børn har deltaget.  
Sejlunionen har også fokus på at holde sejlklubberne i gang over vinteren. Derfor agter vi naturligvis 
at gøre det igen i år og vi starter tirsdag den 22. oktober (senere kan også gøre det) ved KØS klubhus 
(Svaneknoppen 5). 
Til formålet har vi bl.a. anskaffet et par kæmpe traktordæk.  
Træningen er en kombination motion og styrke - nogen vil kalde det Crossfit.  
(Læs mere herom på side 22) 

 

Velkommen 
til nye 

medlemmer 
 

 
 

Rita Kristensen 
Thue Borgen Hasløv 
Martin Øst-Jacobsen 

Kristjan Nielsen 
Hanne Frandsen 

Jens Aabling 
 

 

https://webmail.yousee.dk/compose.cgi?to=mail@sundet.dk
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Formandens beretning for 2012 / 2013 
Året er forløbet rigtigt godt, og overordnet betragter jeg vores sejlklubs ”formkurve” som opadgående. 
 
Vi har haft en nettotilgang af medlemmer på 60, hvilket er godt og må gerne fortsætte.  
 
Sejlerskolen har også haft kraftig tilgang, men har desværre måtte sætte nogle på venteliste. I 
sejlerskolen har der været 12 til Førerprøve og 2 til Sejlercertifikat prøve (glasfiber førerprøve). Der 
var 9 der bestod Førerprøven, og 2 der bestod Duelighedsbevis. Begge 2 til Sejlercertifikater bestod. 
Der er stor interesse for Kapsejlads i Spæghuggere som køres i KAS for alle klubber i 
Svanemøllehavnen. Vores 2 Gaffelriggere har fået nye pladser yderst på Nordmolen, og vi ville gerne 
have de øvrige skolebåde derud men det kan kun ske efterhånden som der bliver ledige pladser. 
Skolen har drøftet hvordan de gerne så fremtidens flåde i klubben. Resultatet er, at man ønsker de 2 
Gaffelriggere, de 2 Spæghuggere og at udskifte de 2 Drabanter med 2 J 80 både. Bestyrelsen har 
godkendt indstillingen og Skolen er nu i gang med at finde 2 brugte J 80 så vi kan have dem klar til 
næste sæson. Endvidere er der enighed om, at et betragteligt vedligeholdelsesarbejde er tiltrængt på 
Gaffelriggerne – og det vil blive igangsat. 
 
På kapsejladsfronten har vi været arrangør af 2 stævner: 
 
CB66 
Vi havde besøg af CB 66 i starten af maj måned, med et såkaldt Nordic tune up til året.                
Stævnet blev afviklet med såvel praktiske ting som morgenmad og briefing, frokost pakket og bragt 
om bord i bådene. Det var et forrygende solskinsvejr, og i en magsluft af 4-6 m/sek. Det var en perfekt 
dag. Vi oplevede at et helt felt af sejlere der strålede om ”kap”. 
 
X99 
I juli måned, blev der afholdt et Tune up til et stort anlagt stævne i X99 senere. Det skulle oprindeligt 
have været et Nordisk mesterskab, men blev ændret til et alm. trænings stævne. Vi fik meget ros for 
at vi ikke aflyste selvom deltagelsen blev væsentlig mindre end først antaget. Men vi havde dog 
besøg af en verdensmester fra Tyskland, som også vandt stævnet.   

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 

 
Klubben er vært ved en kop kaffe og et stykke brød. 
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Torben Slumstrup 
Formand 
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Samtlige onsdagsmatcher blev gennemført med god deltagelse og en god stemning på 
dommerbåden. 
 
Gaffelrigger Pokalen gik til Sundet i år, stort tillykke. 
 
Vi har erhvervet en 40 fods container som vil blive indrettet til opbevaring af havkajakker, surfere etc. 
for klubbens medlemmer. Dette er et initiativ for at tiltrække endnu flere nye medlemmer. Plakater 
omtalende dette er opsat i flere forretninger der sælger havkajakker – det bliver spændende at følge. 
Ved vores bom til Landpladsen er der sat videoovervågning da der desværre har været en del 
hærværk.  
 
I sommerhalvåret har vi mulighed for at have både på trailere samt autocampere stående. Dette er et 
område vi vil prøve at udnytte bedre, bl.a. ved at gøre opmærksom på dette i diverse sejlerblade. 
Klubbens IT er fornyet, og det har bl.a. gjort det muligt at Landpladsudvalget har kunne samle deres 
aktiviteter i kontoret i servicebygningen. 
 
I minikølbådsafdelingen har vi også haft en rigtig god sæson. Modsat sidste år har vi kun været 
tvunget til at aflyse sejladsen ganske få gange, fordi vejret var for slemt. Det er ganske vist kølbåde vi 
sejler rundt i, men fribordet er lavt og sejlerne har ikke megen læ at gemme sig bag. 
 
Vi har valgt at etablere et sæt sikkerhedsregler i afdelingen, selv om Søfartsstyrelsen ikke forlanger 
det af os. Reglerne kommer på Sundets hjemmeside. Herfra kan det nævnes at er vindstyrken over 8 
m/s eller bølgehøjden over 0,6 meter så aflyses sejladsen. Der er også sat begrænsninger på 
bådenes sejladsområde, så vi ikke uforvarende kommer ud i områder af Svanemøllebugten hvor 
vandscootere og speedbåde har lov til at sejle mere end 6 knob, d.v.s 300m fra land. Reglerne er 
godkendt af afdelingens instruktører og Sundets bestyrelse. 
 
Det lykkedes Lavuk sidste efterår at skaffe fondsmidler til en ny gummibåd, som vi fik leveret fra 
Unisafe lige før sæsonen startede. Båddåben blev holdt 22. maj for en interesseret skare. Båden 
hedder Lavuk/Sundet.  
 
Med den meget varme og solrige sommer vi har haft, har vi desværre været plaget af soldyrkere på 
handicapbroerne som besværliggør arbejdsforholdene med de handikappede. En bedre begrænsning 
end den kæde vi bruger nu er i støbeskeen til de varme sommermåneder. 
 
Bestyrelsen søger stadig en formand for Minikølbådene da Ole Plett stopper ved 
generalforsamlingen! 
 
Aktivitetsudvalget, som på mange måder virker som det solide fundament til alle de ting vi ønsker at 
gøre melder også om øget aktivitet til årets begivenheder. Startende med Nytårskur, senere 
Fastelavnsfest, Hejse standeren, Pinsetur – hvor vi dog ikke helt havde styr på om det var en 40 års 
jubilæumstur, Sankt Hans, Stander ned og afslutte med generalforsamlingen. 
 
Åbent Havn blev til fordi frivillige fra vores sejlklub tog initiativet. De inviterede alle klubber i 
Svanemøllehavnen og skabte en fantastisk dag. Resultatet har været særskilt omtalt i Sundmail. 
Jeg startede med at nævne at ”formkurven” var opadgående for vores sejlklub og det gælder også 
økonomien.  
   
Regnskabet vil naturligvis blive forelagt på generalforsamlingen, men jeg vil allerede nu nævne at 
resultatet er positivt. Vi har en god likviditet også selvom vi ekstraordinært har indfriet et lån – og vi vil 
foreslå uændrede kontingenter for det kommende år. 
 
Til sidst, vil jeg takke den fantastiske gruppe af dygtige frivillige som får tingene til af ske   
 
Torben Slumstrup,  
Formand Sejlklubben Sundet 
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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 

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 
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Er du parat til at tage et par skridt ind i fremtiden?  
Tag til klubkonference 2013 fredag den 22. - lørdag den 23. november i Vingsted  
- hjertestarteren til dansk sejlsport. 
 
*  Vi inviterer dig, som søger inspiration og nye veje for din sejlklub? 
*  Vi inviterer dig, som er ung (16 - 25 år) og klar til at sparke liv i din klub. 
*  Vi inviterer dig, som er kapsejladsleder. Kapsejladslederseminaret  
    er en del af klubkonferencen. 
 
Send invitationen videre til dine sejlervenner og deltag sammen i Klubkonference 2013. 
 
TID OG STED: 
Fredag den 22. november kl. 16 - lørdag den 23. november kl. 16,  
Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten. 
 
PROGRAM: 
Vi sætter kurs mod den dynamiske sejlklub. Sejlklubben, som tiltrækker nye sejlere. Sejlklubben, som 
motiverer de erfarne sejlere til at søge vandet, fællesskabet og oplevelserne. 
Hent program for Klubkonferencen 2013 [1] 
 
UNGE MED PÅ KLUBKONFERENCE 2013:  
Vi giver særlig god pris til unge på 16 - 25 år: 300 kr. inkl. overnatning. 
 
GOD PRIS:  
Du får oplæg og inspiration til at udvikle din sejlklub. Du får værktøj til at komme fra ide til handling i 
din sejlklub.  
Du får styrket dit netværk i sejlsporten.  
Du får aftensmad fredag, natmad fredag, morgenmad lørdag, frokost lørdag, kaffe, overnatning og 
adgang til svømmehal. 
 
* Deltagelse: 1.000 kr. 
* Overnatning i enkeltværelse (max. 1 person): 700 kr. 
* Overnatning i dobbeltværelse (max. 2 personer): 400 kr. pr. person 
* Deltagelse og overnatning, unge 16 - 25 år: 300 kr. 
 
TILMELDING OG BETALING:  
Tilmelding senest søndag den 3. november på sejlsport.dk [2]. Vi sender en samlet faktura til din klub. 
 
SPØRGSMÅL:  
Du er meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål til klubkonferencen: 
· Program og indhold: Peter Wolsing, 2116 7400 peter@sejlsport.dk 
· Tilmelding og betaling: Annette Borup, 4326 2182 annette.borup@sejlsport.dk 
 
Venlig hilsen 
Mads Kolte-Olsen 
Generalsekretær 
 
Dansk Sejlunion 
E-mail: mko@sejlsport.dk 
Mobil: +45 2383 7877  
Skype: mads.kolte.olsen 
Web: www.sejlsport.dk [3] 
 
Links: 
[1] http://www.sejlsport.dk/media/464162/DSklubkonference2013_program.pdf 
[2] https://www.conferencemanager.dk/klubkonference2013/tilmelding.html 
[3] http://www.sejlsport.dk/ 

https://webmail.yousee.dk/compose.cgi?to=peter@sejlsport.dk
https://webmail.yousee.dk/compose.cgi?to=annette.borup@sejlsport.dk
https://webmail.yousee.dk/compose.cgi?to=mko@sejlsport.dk
http://mads.kolte.olsen/
http://www.sejlsport.dk/
http://www.sejlsport.dk/media/464162/DSklubkonference2013_program.pdf
https://www.conferencemanager.dk/klubkonference2013/tilmelding.html
http://www.sejlsport.dk/


 
 

8 

Standerfest afholdt lørdag d. 26. okt. 2013 
 

   
 
Formanden, Torben Slumstrup, bød velkommen da der blev afholdt Standerfest lørdag d. 26. okt. i 
Cafe Sundet. Traditionen tro var det de fremmødte jubilarer der halede standeren ned. 
 
Efter Standernedhalingen fortrak medlemmer og pårørende sig indenfor til en lækker menu serveret 
af Cafe Sundet. En altid festlig og hyggelig aften hvor der bliver pludret om løst og fast og ikke mindst 
om den dejlige sejlersæson der nu er slut og hvorfor de fleste nu har travlt med at få deres både 
vinterklargjort om end de skal på land eller blive i vandet vinteren over. 
Sommerens togter på vandet bliver også lige vendt og drejet og erfaringer udvekslet. 
 
Formanden fortsatte sine taler under middagen; 
Hvis, i kære medlemmer har indtryk af at vi med det frivillige arbejde har det sjovt, så har i 
fuldkommen ret for vi betaler ikke skat af arbejdet!  
Lige nu er der en stilling ledig som leder af Mini 12 afdelingen.  
I skal bare kontakte kontoret eller en ”minitolver-entusiast” på bådepladsen eller på klubbens kontor. 
 
Jubilarer og nye bådførere blev hyldet med taler og klapsalver. 
Følgende var jubilarer ved denne Standerfest: 
 

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 
 

Githa B. Ohmann, Ebbe Sommer Hansen og Per Karl Kristensen fik et par ord med på vejen af 
formanden. 
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Githa Ohmann 
Har gået på Klubbens sejlerskole, og slår sine folder om bord på Glory. Når der sejles er det Githa der 
styrer skøderne, og det foregår om læ, og så er det ellers Leif Petersen (husbond) som suser rundt på 
dækket. Tillykke med de femogtyve år. 
 
Per Karl Christiansen  
Sejler en Banner 28 motorbåd ”Charlotte”. Lodsbådene som af og til ligger i skudeløbet, kender Per 
rigtig godt, for han har en gang overhalet en af dem på vej ind i Svanemøllehavnen så de klagede 
over ham. Tillykke med de femogtyve år. 
 
Ebbe Sommer Hansen  
Har huseret på sejlerskolen som underviser i flere år. Han kom med ved en tilfældighed på en H-båd 
Trojka, skipper Jens Bech, til en kapsejlads Fyn rundt, bare fordi han sagde at han kunne lave mad. 
Det må have været en rolig tur for man ligger på knæ hvis man skal betjene spritapparatet. Efter den 
oplevelse meldte han sig ind i Sundet og kom på sejlerskole. Hans første båd var en Venø 30, 
Musling, og nr. to båd er en anpart i en Omega 30 som har hjemhavn i Adriaterhavet. Ebbe synger 
bas i sanggruppen De Syngende Hvaler. Tillykke med de femogtyve år.  
 
Skolechef Ole Brandt uddelte førerbeviser til de nye bådførere. Se alle de nye bådførere på side 13. 

 

   
 
Buddhaen  
Har fået et nyt hjem. Uffe Skadegaard overdrog den til pensioneret orlogskaptajn Jens Ludvigsen, et 
sted i nordvest kvarteret af københavnstrup.  
Adressen kan oplyses i tilfælde af at man har lyst til at inspicere og kontrollere at Buddhaen er 
behørigt anbragt efter forskrifterne. 
 
Efter den dejlige middag, taler og klapsalver var det tid til at få en sving om. 
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Fj og B2 

Uventet besøg hos Buddha-ejer. 
 

 
 

Til beroligelse for SUNDETs medlemmer - specielt for den kreds, der kommer til standerfesterne - kan 
den selvbestaltede inspektionsgruppe (se billede) der søndag d. 20 oktober 2013 aflagde uanmeldt 
inspektion i nr. 13 på Frederiksberg oplyse at klubbens hæderkronede Buddha var opstillet iht. 
statutterne. Inspektionsgruppen har indskrevet sig i Buddha bogen. På billedet ses også den meget 
overraskede temporære indehaver af figuren. Det var så vidt det kan læses i bogen kun 2. gang i 
figurens nu over 25 årige optræden i klubregi at en inspektion er gennemført. Det må siges at være 
en sjov oplevelse for såvel indehaveren som inspektørholdet. Efterfølgende optagelser egner sig ikke 
til offentliggørelse, men alle kom godt hjem. 
 
Med venlig hilsen fra 
Jens Monefeldt Ludvigsen 
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NYT FRA SKOLEN  
 

Førerprøver 
Der har været 12 til Førerprøve og 2 til Sejlercertifikat prøve (glasfiber førerprøve). Der var 9 der 
bestod førerprøven, mens 2 ikke klarede førerprøven, men bestod duelighedsbevis. Kun en enkelt 
kom ikke igennem denne gang.  
Begge de 2 Sejlercertifikat elever bestod. 
Se billederne af de nye førere vi har billeder af, her i Sundmail. Side 13. 
 

Skolebådene vinterklargøring 
Gaffelriggerne og Drabanterne er kommet på land og Spækhuggerne skal op tirsdag den 5/11.  
 

Tilmelding til vinterundervisning 
I uge 43 startede tovværks- og navigationskurser. Tovværk er onsdage kl.18 eller kl. 20. Navigation er 
mandage kl. 18.30. Desværre var der ikke nok til at starte et navigationshold om tirsdagen. 
Det er stadig muligt at koble sig på.  
  

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.  
 
Ole M Brandt  
 
 

 

mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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Sejlklubben Sundets Store Andespil 
Så nærmer vi os datoen for det store andespil. Torsdag d. 14. nov. Første spil starter  
kl. 19.00 så kom i god tid og køb dine plader og lodder. 
Skulle du ønske at indtage dagens ret inden spillets start, Gammeldaw’s flæskesteg, så tilmeld dig 
hos Leni i Cafe Sundet 39293035.   
Det er aktivitetsudvalgets sidste arrangement i 2012 så kom og få en hyggelig aften og vind masser af 
præmier leveret af nedenstående Sponsorer. 
 
 
 

     Hellerup Elektrikeren ApS 
   Bernstorffsvej 84, 2900 Hellerup. www.hellerup-el.dk  
 
 
 

       
Johannesen kran og maskintransport                               www.ryding-maritime.dk  
   www.johannesen-maskintransport.dk             
 
 

    
  RÅDMANDSGADE 70 - 2200 KØBENHAVN N. www.auto-mathies.dk   
  
 
 
 
 

    
www.sundet.dk   

 

http://www.hellerup-el.dk/
http://www.ryding-maritime.dk/
http://www.johannesen-maskintransport.dk/
http://www.auto-mathies.dk/
http://www.sundet.dk/
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Nytårskur 
Aktivitetsudvalget starter året 2014 med at afholde Nytårskur søndag d. 5. jan.  
Traditionen tro inviteres der på champagne og kransekage i frokoststuen i  
Servicebygningen kl. 12.00. Vi skåler og ønsker hinanden Godt Nytår og en god  
sejlsæson 2014. 
 
 
 
 
 

Pinsetur med årstals problemer? 

 
Efter dette års Pinsetur med årstal problemer (vi mente at dette var 40 år siden og da der ingen 
reaktion var da vi holdt 35 år, havde vi ingen problemer ved dette). Men dette blev vi så gjort 
opmærksom på; at det ikke kunne være 40 år siden at første tur gik til Humlebæk. 
Så på selve pinseturen blev der talt - regnet - kan du huske historier. - mange bud kom op at vende. 
Så nu har vi været nede og dykke godt i arkiverne, efter henvisning til at vi i Sundet havde fået 
overdraget gamle flotte indbundne SEJL OG MOTOR.  
Vi havde fået sporet os lidt ind på evt. årstal, så det blev udgangspunktet i søgningen. Så her 
kommer det rigtige årstal 1978. 
Pinseturen gik oprindelig til Helsingør. 
 
Citat: Sejl og Motor nr. 5 -  15. april 1978. 
 
På grund af Svenskernes ændrede toldbestemmelser, har vi set os 
nødsaget til at lægge Pinseturen om. Vi tager i år til Humlebæk havn, hvor vi mødes i løbet af 
lørdagen. I eftermiddagens-løb vil der blive arrangeret den traditionelle fodboldkamp m. m. (her var 
der henvisninger til div. spisesteder i nær området til aftensmaden). Morgenbitteren serveres på kajen 
i Humlebæk kl. ca. 10.00 pinse - søndag - morgen, mens solen danser. Senere sejler vi til Hven, 
læhavn, hvor vi samles til aftenhygge på stranden, evt. lejrbål. Hjemtur mandag. 
 
Citat: slut. 
 
Her så lidt tilbage historie om Pinseturen. Så ud fra dette kan vi så i stedet for sige at vi i år 2013, igen 
har fejret 35 års jubilæum til Humlebæk. Så det bliver først til 2018 at vi har 40 år til Humlebæk. 
Vi håber jo fortsat at se rigtige mange til de årlige Pinseturer fra 
vandet - fra land osv. 
 
På gensyn Aktivitetsudvalget 
Doris 
 
 

 

 

Vi nød alle 40 års kagen, trods det kun var 35 år vi fejrede! 
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De Strandede Hvaler 
 

Så har De Strandede Hvaler igen været på tur…. 
 
Tidligt, tidligt i lørdag morgens tusmørke d. 5. oktober mødtes hvalerne ved den ventende tur bus på 
Svaneknoppen. Passende hvalforsyninger blev bragt ombord, mængde og art bekræftede endnu 
engang danskens angst for at skulle se sulten og tørsten i øjnene.  
 

 
 

Første stop var Rudolf Steiner skolen i Odense, hvor hvalerne blev forenet med Lindvedkoret. - Hold 
da op for nogle lokaler, de har derude på landet! - Vores medbragte dirigent og hans gamle 
musiklærer tryllebandt de to kor under en fantastisk fælles kor prøve med nye vinkler på både musik 
og samvær. Forbløffende hurtigt fandt vi sammen og fik indøvet nogle fællesnumre til den 
efterfølgende koncert i Bellinge Kirke kun nogle timer senere.  
Først var der dog inviteret på frokost i kirkens menigheds hus. Fynboerne stod for den faste føde og 
københavnerne for de flydende varer. Nøj hvor der blev disket op af vores værter med fynske 
lækkerier i særklasse.  Der blev talt længe i tur bussen om retterne og helt særligt om tærten med 
”Præstens ost”, som lynhurtigt blev udsolgt!  Det kan godt være, at København har Michelin kokkene 
og deres fantastiske kreationer, men den gode mad finder du altså på Fyn!  
 
Det blev en meget smuk oplevelse at synge i den gamle Bellinge Kirke. Lindvedkoret indledte med 
nogle af deres egne stemningsfulde numre, hvorefter De Strandede Hvaler tog over og koncerten 
kulminerede i de afsluttende fællesnumre. En meget stor oplevelse for os i koret og forhåbentlig også 
for publikum, der var kommet fra fjern og nær. 
 

       
 

   
 

SSaa        ggggrruuppppeenn  SSuunnddeett 
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Herefter kunne der være sat et punktum for endnu en fantastisk dag sammen med De Strandede 
Hvaler. Men korets ildsjæle havde arrangeret endnu et par gode oplevelser, når vi nu var af sted.  Og 
turen gik fra Bellinge videre til Fredericia. 
 

       
 

 
 

Aftensmaden blev indtaget på den lokale for Restaurant Cook, som skulle vise sig af leve op til sit 
gode ry med en delikat omgang oksefilet med gemyse.  Rigeligt af det og serveret af lokale 
skønheder, jo der blev skam kræset for hvalerne. 
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Dagens højdepunkt nr. 2 var teaterbesøg i Fredericia Teater, hvor hvalernes dirigents smukke hustru 
Annelouise Gomard spillede en af hovedrollerne i den ny skrevne musical ”Esmera”.  Et stykke om 
Fredericias befrielseskamp med indbygget ”Romeo og Julie” tema. Vi var nok nogle, der havde tænkt 
”nå ja, så tager vi det med”, da planen blev lagt frem første gang. Det skulle vise sig at blive gjort til 
skamme. Vi fik en helt enestående dejlig teateraften med en engageret og særdeles velspillende 
skuespillertrup på scenen og fantastisk ny komponeret musik lige så lækkert fremført af dygtige 
musikere.  
 

    
 

Der er langt imellem de teaterstykker, hvor der triller mere end en tåre ned af kinden. Det gjorde der 
den aften i Fredericia Teater og i bussen hjemover var vi nogle stykker rimeligt teatervante hvaler der 
kunne huske førsteopsætningen af ”Atlantis” på Bellevue Teater for mange år siden, som sidste gang 
vi havde følt et så stort engagement vælde ned fra scenen og medrive publikum i teaterstykket. 
Kæmpe flot præstation af skuespillere og de øvrige medvirkende, der gav os genoplevelse af dybt 
engageret teater, når det er allerbedst og næsten fysisk medrivende. 
       
Det blev en lang dag, men en stor tak skal lyde til korets ildsjæle, der endnu engang gav De 
Strandede Hvaler en ordentlig en på opleveren. Og for alle jer, der er henvist til ”historielæsningen” i 
Sund Mailen kan vi godt afsløre, at ildsjælene selvfølgelig allerede på vejen retur fra Fredericia gik i 
gang med næste projekt ”Hval-guf”. Så hold øje med annoncerne i denne publikation, der kunne jo 
falde en invitation af til at deltage ved vores næste koncert her i København. 
 
For de mest nysgerrige læsere får I her linket til anmeldelsen af ”Esmera” i det stille håb, at også I for 
lejlighed til at se stykket, når det helt givet genopsættes: 
http://lokalavisen.dk/verdenspremiere-paa-esaura-/20130920/artikler/709249809 
 
Med haleplask                                                                                                                                                               
Bjarne. 
 
 
 
 

Øvedage i november og december  

samt julekoncert i Metronomen 12 december. 
. 

Torsdag den 31. oktober starter vi allerede klokken 17.45. Derefter øver vi mandagene den 4. 
november, 11. november og, 18. november og 25. november alle dage klokken 19.15. I december 
øver vi torsdag den 4. klokken 19.15, hvorefter vi afholder vores julekoncert i Metronomen torsdag 

den 12. december. 
Koncerten er allerede annonceret på www.KultuNaut.dk <søg hvaler> <en anderledes julekoncert>  

og vil blive åben for alle. Detaljeret indbydelse i næste Sundmail. 
 

Bemærk at alle øvetider 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. 
                                                            

Hvalsekretariatet. 
  

“ PS; Ingen optagelse af flere nye medlemmer i øjeblikket ! Koret har ikke ramt loftet, men væggene i 
øvelokalet. Der er ikke flere ledige stole”. 
 
 

http://lokalavisen.dk/verdenspremiere-paa-esaura-/20130920/artikler/709249809
http://www.kultunaut.dk/
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Kokkeskole i kabyssen 

Bådene er kommet på land, og vinteren nærmer sig.  
Dette giver tid til lidt andre gøremål, så derfor kunne vi tænke os at samle børn og voksne til lidt fælles 
hygge og madlavning i kabyssen (frokoststuen). 
 
Aktiv deltagelse i kokkeskolen kunne vi forestille os i alderen fra ca. 5 år og opefter. 
Deltagelse i spisningen fra årgang 0 til 100+. 
 
Skolen starter til januar, og vi har udvalgt følgende datoer: 
 
Tirsdag den 14. januar 
Tirsdag den 18. februar og 
Tirsdag den 11. marts. 
 
Til foråret forestiller vi os fælles spisning/grill i april, maj og juni måned som i 2013, hvis interessen er 
til stede. 
 
Kom gerne med gode forslag og ideer og giv os en tilbagemelding, hvis I synes om ideen, på 
følgende mailadresse: oj@pc.dk 
 
Med venlig hilsen 
Kokkeskolen 
v/ Anna Marie, Inge-Lise, Aase, Anne og Inge Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oj@pc.dk


 
 

20 

 
 

NYT FRA SØLVMÅGERNE 
 
Sølvmågernes første tur i vintersæsonen gik til Nationalmuseets særudstilling Vikingerne. Det var ikke 
nemt at booke sig ind på udstillingen. Alt var optaget i lang tid i forvejen, da man kun lukker 30 
personer ind af gangen, og der er mange skoler der besøger udstillingen for, at give deres elever en 
oplevelse ud over det sædvanlige. Det lykkedes at få billetter til os, og vi fik også et meget interessant 
indblik i vores forfædre vikingernes liv og færden. Det som overrasker meget er vikingernes lange 
sørejser og deres håndværksmæssige kunnen. Udstillingen er meget spændende og kan varmt 
anbefales.  
 
Efter udstillingen gik vi i samlet trop ned til Hviids Vinstue, hvor en forsinket frokost blev indtaget, og 
der var Sølvmågerne blevet rigtig sultne, det var langt over deres normale fodringstid. Frokosten 
bestod af håndmadder en enkelt øl eller et glas vin. Nogle af mågerne synes dog traktementet var lidt 
småt og bestilte yderligere drikkelse, så det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med god stemning, og 
mange interessante og lødige historier blev udvekslet mellem mågerne. 
 
Med sejlerhilsen. 
Fini, Svend Aage og Søren. 
 
(Kommentar og billeder nedenfor indkommet til redaktionen fra en begejstret deltagende Sølvmåge 
Jens Monefeldt Ludvigsen) 
 
En passende flok trak onsdag formiddag (23. OKT) hen over vikingeudstillingen på Nationalmuseet 
og slog sig ned for en stund. Det var meget flot og kan anbefales. 
På billederne ses det flotte panorama hvor forskellige handlinger udspiller sig på et spindelvævstyndt 
lærred. Fra Roskilde er ankommet skib nr. 6 hvoraf der er gjort en stålskabelon over de fundne 
originaldele. Et imponerende skrog. Man kan bruge dage hvis alt skal gennemgås på de interaktive 
skærme, men man kan også bare nyde sceneriet og de flotte kunstgenstande og glæde sig. 
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Stor var overraskelsen da "Mågerne" så denne fantastiske sten med runeristninger: Hermed synes 
det bevist at historien går i ring. 
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Dockfit, -for alle i Svanemøllehavnen 

(Fysisk træning) hos KØS  
 
De sidste vintre har KØS tilbudt sine medlemmer fysisk træning en gang om ugen vinteren over. 
Det gør vi igen i år. Eneste forskel i år er at alle andre sejlere i Svanemøllen også er velkomne.  
Vi træner hver tirsdag fra 17 til 19. Vi løber ca. 5 km og laver undervejs en masse styrke øvelser, hvor 
vi tager havnens faciliteter i brug.  
 
Bl.a. har vi øvelser hvor man skal trække et traktordæk. 
 

Hvordan tilmelder jeg mig? 
 - Du møder simpelthen bare op ved KØS klubhus hver tirsdag mellem 17 og 19 - vi er startet! 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
Lars Kristian Engelsby Hansen 
Larsengelsby@gmail.com 
www.Larsengelsby.dk 
+45 60603280 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.yousee.dk/compose.cgi?to=Larsengelsby@gmail.com
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225.000 mennesker lagde vejen forbi Langelinie 
for at se verdens største containerskib. 

 
 

 
 
 
 
 

Majestic Mærk. Data: 
 
Skibets længde: 399,225 meter - bredde: 59.00 meter.  Fra top til bund: 75,34 meter. 
Fra havoverfladen til kommandobroen: 62 meter Vægt: Nettovægt: 79.120 ton. 
Dødvægt ved dybgang på 16 meter (fuldt lastet): 194.153 ton Maks hastighed: 26 knob.    
Skriften på Skibets sider MAESK LINE  skulle have en højde på 8 meter. 
 
Motorer:  
2 hovedmotorer á 29680 kw / 40385 hk (til sejlads frem og tilbage) 
2 bov-thruster motorer á 2500 kw / 3400 hk (til sidelæns sejlads - fx ud og ind ad havne) 
 
Tankkapacitet:   
Fuel olie: 13.988.200 liter.  Diesel: 1.100.800 liter. 
Ballast: 63.287.700 liter.  Frisk vand: 646.300 liter. 
  
Ankerfacts: 
2 ankre á 31 tons for selve ankeret alene, hver ankerkæde er 385 meter lang. Hvert led i kæden 
vejer 245 kilo og har en tykkelse på 137 mm i diameter. Hvert anker vejer i alt 100 tons. 
Kapacitet:  Kan medtage 18.270 containere i alt, inklusive 600 kølecontainere - fordelt på 23  
rækker i bredden - og 23 lastrum i længden - Rummer op til 19 containere i højden - 10 i lasten 
 - 9 på dæk - Hver container er 2½ meter høj. 
 
 Majestic Mærsk er blandt andet indrettet med:  33 kahytter - 40 toiletter - 6 kontorer – Biograf 
- Motionsrum - Hospital - Internet-cafe – Bibliotek - Professionelt køkken – Maskinværksted 
- Lagerhal - Sorteringsanlæg til affald  og 8 redningsbåde - 97 pulverslukkere og 52 i reserve 
- 164 brandslanger eller godt 3 km.  Pris: 180 mio. dollar. 
 
Preben Barner 
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NYT FRA HAVNEN 
Sommeren er forbi og det har været en fin sommer også for Svanemøllehavnen, der har været lidt 
flere gæster end året før, men nu er det tid til at bådene skal vinterklargøres så tænk på følgende. 
 
Miljø: 
Vinteren står for døren og dermed også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det 
på en skånsom måde over for miljøet. 
Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på den rigtige måde, sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne 
er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv, der indirekte kommer til 
at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget 
opmærksomme på dette. 
De store containere (blå) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere er IKKE til 
malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter  og  andet miljøfarligt affald, de er heller ikke beregnet til 
haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.    
 
Det er snart vinter 
Nogle både står på land andre ligger i vandet vinteren over, for begge både gælder det om at 
forebygge ulykker så vi alle kan komme sikkert gennem den kolde tid. 
 
Både på land: 
Husk at strøm 220 – 380 volt frarådes hvis der ikke er nogen tilstede ved båden. (Se pladsreglement) 
El varmeblæsere har mere end en gang forsaget brand i skibe på land. 
Bliver batterierne stående i båden så tag enten hovedafbryderen så strømmen er afbrudt eller tag den 
ene batteripol af så kan der ikke dannes kredsløb og derved mindskes faren for kortslutning med 
brand til følge. 
Skal der bruges strøm så husk at alle tilslutninger skal være jord forbundet / dobbeltisoleret og 
beregnet til udendørs brug. Brug ALDRIG forlængerledninger der er beregnet til indendørs brug. 
Bruges der kabelruller / tromler, så husk at rulle dem helt ud da varmeudviklingen i en oprullet 
kabeltromle kan forårsage brand. 
Benzin er ved lov ikke tilladt at opbevare på både der står på land og når det sidste benzin tømmes 
så husk at lufte godt ud, lad være med at tage tanke / reserve dunke o.lign. med hjem i kælderrummet 
/ lejligheden det er ikke altid tilladt at opbevare i ejendomme. 
Påhængsmotorer har ikke godt af at blive ombord og må ikke sidde på bådene (Se pladsreglementet) 
bl.a. på grund af faren for at gå ind i dem og tyveri, de vil have bedst af at blive opbevaret i godt 
frostfrit rum, husk også at vintersikre motoren. 
Også gasflasker bør fjernes fra båden af hensyn til brandfare og samtidig har man mulighed for at 
kontrollere sin installation. Husk der er lovkrav om glasinstallationen om bord evt. læs reglerne i BEK 
9265 af 05-01-2004. 
Husk også at stiger der bruges til at komme ombord i båden skal sikres i top og bund således at den 
ikke glider/vælter. Stiger skal også låses når de ligger ved båden, dette af hensyn til tyveri fra bådene, 
samt hjemløses ophold i båden. 
Husk hvis din båd står på bukke skal disse bindes sammen (tov eller kæde) så de ikke kan glide fra 
hinanden  
Pas på tyveri fra båden, opbevar så lidt af værdi i båden vinteren over. 
 
Både i vandet: 
De fleste af de råd fra land kan overføres direkte til både der ligger i vandet, men der er nogle få 
ekstra ting man bør være opmærksom på. 
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Husk at ved brug af strøm er det meget vigtigt at det er et godkendt kabel, ubrudt, dobbeltisoleret og 
med jord (3 ben). 
Bruger du kabeltromle skal du huske at rulle den helt ud ellers kan der opstå så megen varme at det 
ledning der er oprullet på tromlen kan smelte og derved forårsage kortslutning og brand. 
De fleste forsikringsselskaber forlanger at når en båd overvintrer i en A havn skal der anvendes 
dobbelt fortøjninger. Husk at tilse båden og dens fortøjninger med passende mellemrum. 
Slå badelejderen ned, det kan redde liv, når man færdes på havnen og dens broer om vinteren er der 
stor mulighed for at glide og falde i vandet, der kan være langt hen til en redningsstige så hvis du har 
slået din badelejder ned er der en mulighed for at komme op af vandet hurtigt. Det kunne også være 
dig selv der gled når du opholder dig på din båd. Hvis hård frost og dermed isen kommer i havnen 
skal du slå din lejder op igen, så undgår du at isen ødelægger den. 
 
Sejlene har godt af at komme af, hvis man ikke skal sejle for sejl i vinterperioden, kulden gør sejlene 
”stive” så vinden har lettere ved at få fat i sejlet og ved en kraftig vind ”blæse ud” og blive ødelagt.  
 
El /landstrøm 
Husk at tjekke jeres el installationer for defekter, det er typisk nu, i det omskiftelige vejr med kulde og 
varme, at kondensvand opstår og kan give problemer. 
 
Havnepladser 
Januar / februar er tiden hvor der bliver kigget på rokeringer, ledige pladser og lånepladser og hvis 
der allerede nu er nogle bådejere der har søgt om ændringer og ikke skal gøre brug af dette så giv 
havnekontoret besked.  
Ønsker man at blive optaget på venteliste til fast plads indgives venteliste blanket til havnekontoret 
hurtigst muligt. 
 
HUSK: Pladser på § 15, hvis pladsen igen ønskes taget i brug i den følgende sæson skal (2014) skal 
give besked med udgangen af november måned 
 
 
 
Vandslanger 
Vandslangerne vil blive nedtaget for vinteren. 
 
Havnekontoret vil være lukket mandag aften (kl. 16,00 – 18,00) fra  
d.15 november 2012 til d.15 marts 2014. 
 
Alle ønskes en god vinter. 
 
John Vestergaard 
Havnefoged 
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”SUNDMAIL KASSEN” 

 
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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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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                                   Nov. 

Tirsdag…….  5.       Planer for Nordhavn 
Torsdag……14.       Det Store Andespil 
Tirsdag……. 26.      Generalforsamling 
 
Dec. 
Torsdag…… 12.      Koncert i Metronomen 
 
                    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 dec.  

Deadline 25. nov. 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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