
Jyllinge Sejlklub

..en havhingst kom forbi

32. årgang nr. 3 · september 2007 



Hermed er 3. nummer af Vandpytten på
gaden. 

Det har været sommer, måske ikke den
bedste i mands minde, og sæsonen er
nu gået ind i de sidste par måneder. Så
lad os håbe på lidt kompensation i sejl-
vejret. 

Nu er der, som alle kan se, sket en hel
del med klubhuset. Der er sat nye vin-
duer i og huset er blevet malet. Det har
det også trængt til i lang tid. Det har
også været rimeligt dyrt. Det har alt i alt
kostet godt 250,000 kr. at renovere
klubhuset. Vi håber at medlemmerne
synes, at det har været omkostninger-
ne værd. Det kan jo ikke undgås, at
renoveringen tømmer kassen temmelig
kraftigt – helt tom er den dog ikke. Men
vi er i bestyrelsen begyndt at overveje
en forhøjelse af kontingentet – på
måske 100 kr. årligt. Dette er en gene-
ralforsamlingsbeslutning og vil dermed
blive taget op, diskuteret og ved-
taget/forkastet i februar 2008. Vi har
stadigvæk en del renoveringer at
udføre – bl.a. skal vi have sat nyt træ på
vores moler. Ikke mindst er der stadig-
væk udgiftskrævende ting til afdelin-
gerne. 

Der er altid materiel der skal udskiftes
og renoveres. Det står også stadigvæk
på ønskesedlen at få lavet et omklæd-
ningsrum, så man ikke er nødt til at gå
op i klubhuset for at skifte. Et forslag til
dette vil også blive fremlagt til general-
forsamlingen. 

Bestyrelsen vil som sædvanlig indbyde
til møde for afdelingerne og interesse-
rede aktive i øvrigt. Tidspunktet er ons-

dag den 14. november kl. 18.30 i klub-
huset. Her vil afdelingerne bl.a. komme
med deres ønsker til budgettet 2008.
Fortsat god sæson.

På vegne af bestyrelsen, 
Jyllinge Sejlklub

Peter Ottesen, Formand
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Nye medlemmer siden sidste
nummer af Vandpytten:
Aske Topp
Annie Larsen
Hans-Henrik Skyggebjerg
Anja Larsen
Peter Hansen
Helle Haarbye
Karin Bjørn-Hansen
Rasmus Hays Hofmann Christensen
Rene Thomsen
Christina Pedersen
Mads Sørensen
Finn Brandt-Jørgensen
Jytte Boesen
Klaus Hjerskov
Anne Landt Sjøtlow
Jørgen Nimb
Kasper Mundt
Susan Albinussen
Kurt Hansen
Malene Hansen
Susanne Rousing
Michael Sorribes

Havremarken 3, 3650 Ølstykke, Tlf. 702014 29, Fax 47 177 888

Nye Sejl til din båd?
- Kvalitetssejl til Tur- og Kapsejlads
- Rulleforstag og Rullebomme
- Reparation og service

I N V I T A T I O N
til 

standernedhalingsfest 2007

Lørdag den 27. oktober kl.18.30 
i klubhuset, Jyllinge Sejlklub.  

Entre kr. 0,-. 
Alle deltagere medbringer hver

en ret til det store fællesbord. Øl, vand og vin
købes til favorable priser. 

Tilmelding 
- skal ske senest onsdag den 17. oktober 

til: 
Flemming Jensen 47 33 32 70, 

bogoevej4@vvs.dk.

Vel mødt!

PS: 
Der søges to nye personer til festudvalget, 
som afløsning for Michele og Flemming.

Klubmesterskab
Indbydelse til 

Klubmesterskab 2007
for alle optimister og Zoom8

sejlere

Klubmesterskabet afholdes 
i Jyllinge Sejlklub 

den 6. oktober 2007. 

Første start er planlagt til kl. 10:00.
Det forventes at gennemføre 

4 sejladser, men det afhænger 
naturligvis af vind og vejr.

Kl. 16:00 vil der være 
præmieoverrækkelse.

Vi glæder os til at se alle Jyllinge-
optimister på vandet den dag!

H J Æ L P  K A S S E R E N !

Jeg har behov for jeres hjælp, hvilket vil
lette mit frivillige arbejde en hel del:
• Husk at betale fremsendte girokort 
• Husk at meddele adresseændring
• Junior medlemmer er automatisk

medlem til næste år. Husk derfor, at
hvis dit barn ikke ønsker at deltage

længere at sende en mail om udmel-
delse

• Det er selvfølgelig klart, at du ikke sej-
ler med JS stander hvis du ikke læn-
gere er medlem

På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen

Gitte Struckmann, Kasserer
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Fremgang på kapsejladsfronten i Jyllinge

Det har været en fornøjelse og stor
glæde at se så mange både deltage i
vores aftenmatcher. 
Vi har været mellem 10 - 19 både på
vandet i forårssæsonen 2007, så det
går i den rigtige retning.

Sammenligner vi forårssæsonen 2007
med 2006, så har vi i gennemsnit været
6 deltagere mere på vandet pr. aften-
match (2007 =16 ( 2006=10).

Vi mangler her i skrivende stund stadig
at få afviklet 5 aftenmatcher, men det
har indtil videre været nogle spænden-
de sejladser, hvor der er kapsejlet til
stregen.

Omkring det sociale efter sejladserne,
er jeg meget glad for opbakningen til,
at vi kan mødes og få en snak om sejl-
adserne over lidt (mad) og drikke.
Det har været hyggeligt og det er sam-
tidigt også med til at styrke klublivet og
sammen-holdet.

Samarbejdet med Sejlerskolen
Da vi sad i vintermånederne og skulle
planlægge samarbejdet for den kom-
mende sæson, var det uden det store
erfaringsgrundlag. Det har derfor været
herligt at se klubbens H-både og
Mustanger på vandet til vores aften-
matcher i 2. start.

Der har gennemsnitligt været 2 klubbå-
de pr. sejlads i forårssæsonen, hvoraf
et par aften-matcher var med 4 delta-
gende H-både/Mustanger.

Det har været en fornøjelse af to årsa-
ger - den ene at se resultatet af samar-
bejdet med Sejlerskolen, som har båret

frugt. Vi har fået flere ud at sejle kap-
sejlads, og det har givet erfaring. Det
skulle selvfølgelig gerne udmønte sig i,
at man får mere ”blod på tanden”, 
enten i form af at fortsætte som gast på
en af de andre kapsejlende både, eller i
egen båd.

Den anden årsag er, at Jyllinge Sejlklub
nu har et tilbud til sejlerskolens elever
efter endt undervisning, så vi sikrer, at
de ikke melder sig ud af klubben.

Det er de positive aspekter af sejler-
sæsonen 2007 indtil videre i relation til
samarbejdet med Sejlerskolen.

Vi vil nu evaluere på sæsonen 2007 i
løbet af vinteren på baggrund af de
erfaringer vi har draget, så vi yderligere
kan styrke samarbejdet med Sejlersko-
len og få flere ud at sejle kapsejlads.

Formålet skulle gerne være at få styrket
kapsejladsaktiviteterne i Jyllinge Sejl-
klub i de kommende år.

Klubmesterskab 2007 
den 29. september  
Jeg vil også gerne opfordre alle inter-
esserede til at tilmelde sig klubmester-
skabet for kølbåde.

Det kunne være et godt punktum for
2007-sæsonen, at deltagerantallet
afspejler antallet i vores aftenmatcher.

Tilmelding og indbydelse vil komme på
hjemmesiden snarest.

Mange sejlerhilsener 
René Hansen

Kapsejladsformand
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Nyt fra Sejlerskolen

Sommeren går på held, og undervis-
ningen er ved at være afsluttet. Vi har
haft en god sæson, og alle eleverne
kan allerede deres kram. Derfor venter
vi bare på, at søfartsstyrelsens sensor
kommer forbi og ser hvor dygtige vi er
blevet.  Når alle forhåbentlig har bes-
tået, holder vi en lille fest for at fejre os
selv. Ugen efter bliver bådene sat på
land, for i weekenden efter at blive rig-
get af, tømt og derefter pakket ind. Et
arbejde det forventes at alle deltager i.

Hver tirsdag sommeren igennem, har
anden års eleverne deltaget i kapsejl-
adsen med skolebådene. Dette har
gjort at anden års eleverne har haft
mulighed for at blive dus med kapsejl-
ads og de garvede kapsejlere. 

I den forbindelse vil jeg gerne sige tak
til kapsejlerne for den gode modtagel-
se I har givet sejlerskolen, og jeg håber
at I kan bruge nogle af eleverne som
gaster til næste år.
Teoriundervisningen starter op igen
efter skolernes efterårsferie. De elever
der har sejlet i sommer, er selvfølgelig
sikret en plads. Der er allerede mange
på ventelisten, men hvis der er med-
lemmer af Jyllinge Sejlklub, som selv vil
tage duelighedsbevis, eller hvis du har
en mand, kone/ kæreste, barn, ven
eller bekendt, så send en tilmelding til
ru-in@kabelmail.dk.

God sensommer til alle
Skolechef, Rudy Bülow Pedersen  

Jyllinge Apotek
- med direkte receptekspedition

Supplerer sejlerens skibskiste med

solcreme, søsygepiller, myggemidler, 
plaster og forbindinger, smertestillende medicin 

og meget mere til sejlturen.

Du finder os i Jyllinge Butikscenter
Tlf. 46 73 13 88



I år er det 22. gang vi gennemfører
vores Herretur til Lynæs, -om ellers
vejrguderne tillader! Datoen i år er: lør-
dag d. 20. oktober 2007. Traditionen
tro mødes vi i klubhuset til Skippermø-
de kl. 12.00. 

På Skippermødet hilser vi på besæt-
ningerne, får en lille dram og måske en
øl, som man selv medbringer. Vejrmel-
dinger, strømforhold og vandstand vil
blive gennemgået for at sikre en pro-
blemfri sejlads. Dog er der som regel
nogle kåde eller uopmærksomme sej-
lere, der lige skal ind og markere, om
grundene er hvor de plejer, især
omkring Dyrnæs Hage. Men med
sandbund og god vind kommer man
naturligvis selv af grunden.

Klubhuset i Lynæs bliver velvilligt lånt
ud til os, så vi kan nyde den gode mad
som vi bestiller fra Lynæs Kro. Hvert
skib medtager selv de våde varer der
skal indtages under og efter middagen.
Kaffe er også populært, nogle fortynder
dog kaffen, så tøm skibet for rester af
kager, kiks og skulle du have gemt en
flaske til en særlig lejlighed, så kom
frem med den, inden du går i Klubhu-
set.
Der vil blive bestilt en fælles menu,
f.eks. rejsecocktail til at starte med og
kalvesteg som hovedret, med hvad der
tilhører. Har du lyst til selv at stå for
menuen, er der ingen tvang med hen-
syn til valg af fællesmenu. Efter midda-
gen plejer vores skibsorkester at dele
sanghæfter ud, tonelejet bliver lige
afstemt, evt. smurt lidt. Det kan godt
fremkalde en tør plet i halsen, så husk
et medbringe smøremidler af div. art.
Derefter er det altid spændende at se,
hvad der har ophobet sig i de forskelli-
ge både. Der er set pandekager, lidt
fugtige kransekager og kiks, småkager,
dåser af frugt, slatter af både det ene
og det andet - overraskelserne kender
ingen grænser. Natteroderiet, der i vor
yngre dage kunne være sjovt, men
trættende, er stort set lagt på hylden.
Når vi nærmer os midnat er nogle gået
til køjs, andre burde, men nogle holder
ud til ubestemt tid. (de genkendes let
næste morgen). 
Efter morgenmad og afrydning af klub-
huset, gøres der sejlklar og de fleste er
tilbage i Jyllinge kl. ca. 15.00

Der er ingen tilmelding, du møder bare
op med skib og besætning, så skal vi
nok få en hyggelig weekend.

Med sejlerhilsen
”Vagabond” FD 859

10

Herretur 2007

Fridan Gibo

Autoriseret forhandler
og serviceværksted
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Efter en hurtig sammenpakning af
autocamperen i silende regn og mud-
derpøle (JNoM 2007 Egå), og en nats
lufttørring og en dags arbejde, er cirkus
Zoom8 igen på vej til næste forestilling
ved Achensee – Østrig. Vi kører af sted
pakket og klar d. 27. juli kl. 7 om mor-
genen, ned over Rødby / Puttgarden.
Første stop er ved den toldfrie butik,
hvor der bliver fyldt op på slik depotet
:-). Derefter er det bare derud af på de
mange kilometer motorveje.

Efter en overnatning og et par timers
kørsel, er vi endelig fremme. Da vi
ankommer, bliver vi flot modtaget og
ejeren siger: ” Ah.. you come from the
Danish sailing team”. Vi får anvist en fin
plads ved siden af de andre
danskere med udsigt til den mest vid-
underlige sø, som er fuldstændig tur-
kisblå, med flotte bjerge i baggrunden.
Det kunne ikke være et flottere sted at
sejle. Et rigtigt ferieparadis. Alle var lidt
mærkede af en våd uge i Egå og den
lange køretur, så ud over at nyde solen,
sætte joller i sejlklub, orientere os og
købe lidt ind, skete der ikke så meget. 

Ved registrering fik vi udleveret en spi-

sekupon til hver aften med forskellige
temaer, såsom barbecue, tyroleraften,
en sejltur på søen med kanapeer, hvis
forældrene ville med skulle de betale.
Flot arrangeret. 

Mandag d. 30.juli 2007
Mandag var der planlagt to trænings-
pas. Der var rigtig meget vind, men vi
alle havde en god tid på vandet. Efter
træningen var der måling. Alt var effek-
tivt og hurtigt og alle bådene gik gen-
nem nåleøjet. Der var dog lidt spørgs-

Beretning fra VM i Zoom8, 2007 i Østrig
mål om den nye kickingstrap med mere
udveksling, men det blev hurtigt afkla-
ret. Andet træningspas blev droppet og
der var general afslapning om eftermid-
dagen.

Tirsdag var der en flot indmarch igen-
nem byen Maurach, hvor vi skulle spi-
se på Hotel Vier Jarheseiten. Derefter
drog vi videre igennem byen med et
kæmpe Tyrolerorkester foran. Der var
taler i lange baner, og opera, ballet
m.m. 

Onsdag d. 1. august 2007
I dag går det løs. Lavtrykket er endelig
kommet. Tidligt op. Alle kender rutinen.
Alle både skal gennem en gate på land,
hvor hver sejlers navneskilt skulle afle-
veres og vi fik også lidt tilskud til froko-
sten. Det går temmelig glat og alle
kommer på vandet hurtigt. Lige så
snart solen kommer frem bag bjergtop-
pene kommer varmen og kort efter sid-
der alle forældre på ’Kommandobroen’
helt nede ved vandkanten og kommen-
tere sejladserne.

Forældrene kunne ikke få en bedre
plads for det var med udsigt til start og
mål. Vinden varierer meget i styrke og

der er pres på forskellige steder på
banen, fløjene er farlige og nogen gan-
ge er midten det også, så det kræver
overblik og tålmodighed af alle.

Lørdag d. 4. august 2007
Det er sidste dag for verdensmester-
skabet 2007 for Zoom8 joller. Danmark
fik desværre ikke nogle podiepladser
med hjem i år. Næsten alle 21 danske
sejlere var utilfredse med forholdene.
Flere gange
hørte jeg nogen sige: ”Kan man virkelig
holde VM på en sø der er så lille?” men
det kan man jo åbenbart. Det var heller
ikke let at sejle der, fordi at de tryk der
kom ned over banen, var afhængig af,
hvordan bjergsiderne var formet.

Så nu er VM 2007 afgjort og jeg (Carol-
ine) har fået en kæmpe oplevelse. Så
nu kommer cirkus Zoom8 til at trille på
motorvejene mod Danmark på vej hjem
fra Østrig. Det har været en rigtig, rigtig
god tur med en på
opleveren, en masse lærerige timer på
vandet og fået nyt kammeratskab i
udlandet.

De bedste hilsner fra 
Caroline Olesen
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Redaktionen har modtaget denne
stemningsbeskrivelse af en dagbog fra
en ung surfer:

Her er en beskrivelse af en dag i Jyllin-
ge sejlklub, en ungdomsvenlig sejlklub.
Olivia og jeg cyklede ned i klubben
10:15 og begyndte at rigge til. Let til
frisk vind medførte at jeg hjalp med at
rigge en 3,5 m2 til Olivia, der blev kom-
bineret med et 180 liters Newschool
skolebrædt. Selv valgte jeg 5,2 Zone
og min 85 liters Freestylewave.

Det viste sig desværre at der var for
meget vind til Olivia, der ellers var måt-
tet stå tidligt op. I mellemtiden var der
kommet 2 sejlere mere til, som riggede
hver deres sejl og kom på vandet. Efter
noget tid spurgte jeg den ene af de
voksne, om vi skulle tage en tur op
mod elmasterne nord for Jyllinge. 

Vi havde en sjov tur ud igennem sejl-
renden med et enkelt kryds fra Korskil-
deskrænten mod Lilleø, hvorefter vi
kunne tage et langt ben helt op til
Værebro å’s udløb i fjorden. Herefter
vendte vi ”no-nose” bræderne hjemad
med en smutvej mellem Lilleø og Hol-
mene, hvor vi stod af og trak vores
udstyr igennem det meget lave stykke.

Da klokken blev halv tre skulle de andre
hjemad, men til alt held kom min far kl.
15:30. Han havde lovet at tage lidt mad
med, men til gengæld havde jeg så rig-
get en 4,7er til mig selv og gjort hans
100 liters JP freestyle klar med 5,2eren.
Så kunne jeg få noget velfortjent mad
og drikke, mens far kunne komme på
vandet i løbet af 5 minutter (så lang tid

tager det en voksen mand, at komme i
en våddragt ;).

Jeg ”skød” et par billeder af far mens
han lige skulle prøve en 4,7 på Freesty-
le wave. Så blev der øvet jibes, duck
jibes og willy skipper i et par timer. 

Klokken 6 stod vi begge på land og
havde fået skyllet og rigget alt af og
lagt det på plads.
Uden at låse kunne vi roligt køre hje-
mad fordi Bo og Charlotte kom og
overtog ”scenen” med et ønske om
god vind fra os begge.

Efter en sådan dag er det ikke svært at
føle sig klar til at skulle undervise de
”nye” i morgen til vores faste onsdags
træning.

Med venlig hilsen
Oscar Helmersen D-99(5)

P.S. 
Mine femtaller til sejlet kommer snart,
så det er ikke Lars Petersen der sejler i
Jyllinge men blot hans grej der er
”givet” videre til næste lykkelige ejer ;)

En god surfer-dag i klubben

Vi støtter
Jyllinge
Sejlklub

Jyllinge Centret 6
4040 Jyllinge
Tlf. 45 73 33 33

Hverdage kl. 9.00 - 19.00
Lørdag kl. 8.00 - 17.00

NB! Bageri & kiosk åbner hver dag kl. 6.30
og hver søndag har vi åbent til kl. 15.00

Velkommen i
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Ring billigt i Danmark

... og til udlandet

Priserne er inklusiv moms. Opkaldsprisen er 25 øre per gennemført samtale. Normaltid: mandag-lørdag: 8.00-19.30.

• Se dine regninger on-line på www.supertel.dk

• Du kan til enhver tid opsige din kundeaftale med omgående virkning.

Det er nemt at komme i gang!
På SuperTEL’s hjemmeside www.supertel.dk kan du hurtigt og nemt tilmelde dig og ringe
umiddelbart efter.

Du kan også tilmelde dig hos SuperTEL’s kundeservice på telefon 70 70 10 35. Her kan du få
svar på dine spørgsmål og hjælp til at komme godt i gang.

SuperTEL's kundeservice er åben døgnet rundt – året rundt!

Spar op til:

0,20 kr  0,10 kr  0,25 kr 0,13 kr 20%

0,22 kr  0,12 kr  0,25 kr 0,13 kr 14%

Nye minutpriser – Nedsat med op til 50%

Tal mere for mindre med SuperTEL!

DESTINATION SuperTEL TDC Telia Tele2 Spar op til:

GRØNLAND 2,55 kr 6,75 kr 6,74 kr 5,73 kr 62%

SVERIGE 0,29 kr 0,55 kr 0,45 kr 0,50 kr 47%

NORGE 0,34 kr 0,55 kr 0,45 kr 0,50 kr 38%

STORBRITANNIEN 0,39 kr 1,40 kr 1,19 kr 1,25 kr 72%

FRANKRIG 0,74 kr 1,75 kr 1,64 kr 1,75 kr 58%

TYSKLAND 0,39 kr 1,40 kr 1,19 kr 1,25 kr 72%

USA 0,74 kr 1,75 kr 1,64 kr 1,75 kr 58%

AUSTRALIEN 0,95 kr 4,25 kr 3,93 kr 4,20 kr 78%

FILIPPINERNE 2,95 kr 15,00 kr    13,51 kr   15,01 kr 80% 

HONG KONG 0,95 kr 5,00 kr 8,19 kr 4,30 kr 88% 

Fastnet m. SuperTELdirekte

Fastnet med SuperTEL1035

Normaltid Øvrig tid Normaltid Øvrig tid
SuperTEL TDC

Vi mødtes kl. 9:00, fik rigget vores joller
til og gik på vandet kl. 10:00. Det var
fint vejr hele vejen på en kryds halse.
Det tog kun halvanden time. Da vi kom
i havn riggede vi af og spiste frokost.
De fleste sov i telt, men der var også
nogle der sov indenfor i klubhuset.

Om lørdagen, da vi skulle til at have
skippermøde, kom en bil med en stor
båd, en tre personers banan og 4
mænd, hvoraf en af dem havde en biki-
ni på. Det viste sig, at han hade polte-
rabend.

Vi blev spurgt om der var nogle der
havde lyst til at få en tur på bananen.
Det var der. Magnus, Alexander, Nick
og jeg selv fik en tur på vandet. De
andre måtte så desværre stå og vente
på os.

Efter at vi havde leget på vandet, lave-
de Steen en sjov leg, hvor vi skulle
være 2 i en jolle og sejle hen til en bad-
ebro, hvor vi så skulle løbe tilbage og
hente den andens jolle for igen at sejle
op og hente den første jolle. Det var
meget sjovt. Vi sejlede også en sjov
bane, som vi ikke normalt sejler og der
var også mulighed for at få en tur i en
badering.

Der deltog omkring 45 børn og voksne
til en rigtig sjov dag og aften, hvor der
blev tændt op i 2 grill. Vi fik nogle dejli-
ge Langelændere, kyllingebryster,
brød, kold kartoffelsalat & salat. Der
blev spist 6 kg. pølser og 2,5 kg. kyllin-
gebryster.

Senere på aftenen lavede vi bål og gril-
lede skumfiduser og vingummier.

Steen og min far kom med en masse
slik vi kunne hygge os med. Det var en
dejlig aften uden regn og med vinden i
ryggen, så vi kunne sidde ude til langt
ud på natten. De sidste gik i seng
omkring kl. 2:00.

Næste morgen øsede regnen desværre
ned. Joachim’s far kom med dejlig
morgenbrød. Vi spiste godt igennem,
riggede bådene til og sejlede hjem til
Jyllinge kl. 10: 30.

Det var en hård tur hjem med vindstyr-
ke 10-12 m/sek. Magnus fik en bom i
hovedet. Det gjorde rigtig ondt og han
faldt i vandet. Der var heldigvis en frisk
mor på en følgebåd, som sprang i bal-
jen og hjalp Magnus. Tak for det.

Det tog lidt en god time til halvanden at
sejle hjem. Da vi alle sammen var kom-
met godt i havn og havde fået tørt tøj
på, spiste vi frokost inden vi igen gik
hver til sit.

Det var en super week-end, som jeg
håber at vi gentager til næste år.

Med venlig hilsen
Marcus Sandland, 11 år

Jolle-tur til Skuldelev
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Kære andelshavere
Bestyrelsen har, siden den tiltrådte,
arbejdet på at finde en løsning for de
mange andelshavere, som ønsker at
købe tillægsbredder. Derfor blev der i
foråret nedsat et udvalg, hvis opgave
var at komme med forslag til en
løsning. 

Det har i sagens natur været en kom-
pleks opgave at finde en løsning som
tilgodeser nuværende andelshavere,
som ønsker at købe tillægsbredder og
stadig gøre det attraktivt for nye både-
jere at have deres båd liggende i Jyllin-
ge havn.

De fysiske rammer i havnen har det
naturligvis også været nødvendigt at
tage hensyn til, endvidere har de for-
skellige bådtypers størrelse / dybgang
og manøvreevne i havnen også indgået
i overvejelserne.

Vores forslag, som vil kræve ændring i
vedtægterne, går ud på følgende:
• En andel, herunder kommer også

tillægsbredder, kan kun handles
gennem havnekontoret. Dette gæl-
der både køb og salg.
Vores forslag er, at når en andelsha-
ver vil sælge, skal sælger skriftligt

meddele dette til havnekontoret. På
denne måde kan havnekontoret-
/havnefogeden formidle salget i
henhold til ventelisten. Når salget
går igennem vil andelshaveren få
udbetalt den af bestyrelsen fastsat-
te pris (jfr. skema 1).

• I forbindelse med optagelse på
ventelisten til køb af andelsbevi-
ser/tillægsbredder vil der blive
udarbejdet en ansøgningsblanket.
Blanketten skal indeholde oplys-
ninger om bådtype, bredde, læng-
de og dybgang. Alle disse informa-
tioner er vigtige idet både længde,
bredde, dybgang samt manøvreev-
ne vil indgå i planlægningen. Der
kan derfor forekomme situationer,
hvor det ikke altid er den øverste på
ventelisten som får tilbudt den
udbudte andel eller tillægsbredde.

• Andelshavere som allerede står på
venteliste skal også udfylde ansøg-
ningsblanketten. Blanketten indle-
veres til havnekontoret og vil selv-
følgelig ikke få indflydelse på den
plads man allerede har på venteli-
sten. 

• I forbindelse med tilbud om køb af
tillægsbredder vil andelshaveren
have 3 måneder til at udnytte til-
buddet. Kan denne tidsfrist ikke

Nyt fra havnen overholdes, kan den i særlige tilfæl-
de forlænges yderligere 3 måneder,
hvis køber kan forevise dokumen-
tation for en afsluttet handel, inden-
for denne periode.

• Køber af andel betaler følgende:
Den fastsatte pris (jfr. skema 1) +
administrationsgebyr på kr. 500,-
herefter får køber udleveret andels-
beviset. Køber af tillægsbredder
betaler differencen (jfr. skema 1) +
administrationsgebyr på kr. 500,-.
Disse beløb forfalder til betaling
senest 8 dage efter tilbuddet, dette
gælder både køb af andelsbeviser
og tillægsbredder. Overskrides for-
faldsdatoen vil salget gå videre til 
næste køber på ventelisten.

• Når en andelshaver får tilbudt de
ønskede tillægsbredder og accep-
terer tilbuddet, skal andelshaveren
straks efter den nye båd er erhver-
vet indlevere skema om den nye
båds bredde, længde og dybde til
havnekontoret. Hvis det her viser
sig at køber ikke benytter alle de
erhvervede tillægsbredder, skal de
overskydende bredder sælges til-
bage til havnekontoret. På denne
måde kan havnen udnyttes bedre.

• På sigt er det bestyrelsens ide, at
alle nuværende andelshavere skal
indlevere det omtalte skema, så
havnefogeden altid er opdateret.

• Overdragelse af andelsbeviser til
ægtefælle og/eller livsarvinger kan
finde sted.

• Prisliste og regulering: Bestyrelsen
fastsætter hvert år værdien af
andelsbeviserne på grundlag af
den almindelige prisudvikling. Pris-
stigning dog maksimalt i over-
enstemmelse med udviklingen i det
lønregulerende pristal. 
Regulering foretages hvert år 1.
februar, første gang 1. februar
2008, beregnet ud fra den stigning

der er sket i pristallet fra oktober
måned 2006 til oktober måned
2007. Generalforsamlingen beslut-
ter, efter indstilling fra bestyrelsen,
prisreguleringen på andelsbeviser.

Dette var oplægget. Nu vil vi gerne
have jeres kommentarer til forslaget. Vi
vil derfor gerne høre både ris og ros fra
vores andelshavere. Send venligst
kommentarer og/eller bemærkninger til
følgende jyllinge_havn@post.tele.dk,
eller gå ind på Jyllinge havns hjemme-
side under CMS og deltag i debatten.
Husk du skal registrere dig som bruger
for at kunne skrive indlæg.

Med venlig hilsen Bestyrelsen
Jyllinge Havn A.m.b.a.

Eksempel på beregning:
Andelshaver ønsker 
3 tillægsbredder a’ 10 cm. 
Fra 280 cm til 310 cm. 

Pris kr. 65.000 – kr. 45.500 = kr. 19.500
+ administration    kr.     500

ialt at betale kr. 20.000

Skema 1
BREDDE PRIS

260 35.000
270 40.000
280 45.500
290 51.500
300 58.000
310 65.000

BREDDE PRIS

320 72.500
330 80.500
340 89.000
350 98.000
360 107.500
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Det er os med FlexLån®

Ring på  eller
besøg os på Algade 5B, Roskilde
og hør om dine lånemuligheder

l i d t  m e r e  o v e r s k u d  i  h v e r d a g e n

45 12 20 60

Hos os har du en fast rådgiver som får et godt kendskab
til dig og din økonomi. Det betyder at du altid får en
seriøs personlig rådgivning.
Ring eller kig ind til mig - hvis du vil gøre din hverdag
nemmere.

Jyllinge Centret 12A-B, Jyllinge,Tlf. 46 78 81 81

Claus Bluhme
Telefon 46 76 06 41

Din egen faste rådgiver...

4 Junior sejlere fra surf-afdelingen del-
tog i Vejle Freestyle Camp. Her kunne
afdelingen nyde godt af klubbens
seneste investering nemlig en trailer.
Med traileren er det nu muligt at kom-
me rundt i landet med de unge fra bl.a.
surf afdelingen.

I skrivende stund er traileren med
kajak-afdelingen i Sverige. Trailer-
Claus i Roskilde, der har sørget for
klargøring og levering af traileren sør-
gede også for, at traileren kan bruges
af 3 afdelinger i klubben.

Kajak-afdelingen har mulighed for at
bruge den til 8 kajakker, Surf-afdelin-

gen kan transportere 12 windsurfing
brædder med tilhørende sejl mens Jol-

Ny trailer i klubben

leafdelingen primært skal bruge traile-
ren til transport af klubbens følgebåd.

Vi håber at rigtigt mange vil benytte sig
af traileren. Booking af traileren sker
indtil videre via bestyrelsen, ved at kon-

takte Lars Helmersen på Lars.helmer-
sen@mail.tele.dk.

Med venlig hilsen
Lars Helmersen
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R  2 0 0 7
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, 
www.jyllingesejlklub.dk. Nedenstående kalender viser ikke de faste fx
ugentlige aktiviteter.

Aktivitet Arrangør Dato Kl Til dato
September 2007
Tirsdagskapsejlads 
d. 18-09 ændret til søndag Kølbådsafd. 16-09-07 11.00
Sidste kapsejlads 
for pigerne Kølbådsafd. 17-09-07
Klubmesterskab for pigerne Kølbådsafd. 22-09-07
Tirsdagskapsejlads d. 25-09
ændret til søndag 
– sidste kapsejlads Kølbådsafd. 23-09-07 11.00
Opsamling på undervisning 
plus fællespisning om aftenen Kajakafd. 25-09-07
Klubmesterskab for 
tirsdagskapsejlads Kølbådsafd. 29-09-07

Oktober 2007
Klubmesterskab for joller 
og Zoom8’er Jolleafdelingen 06-10-07 10.00
Ordinært bestyrelsesmøde Alle afdelinger 10-10-07 19.30
Herretur Kølbådsafd. 20-10-07 12.00 21-10-07
Kajak afdelingsmøde Kajakafd.n 24-10-07
Standernedhalingsfest Hele klubben 27-10-07 18.30

November 2007
Kajak foredrag NewZealand Kajakafd. 07-11-07
Bestyrelses- og afdelingsmøde Alle afdelinger 14-11-07 18.30
December 2007
Gløgg-aften for pigesejlerne. 
Alle er velkomne! Kølbådsafd. 03-12-07 19.00

Velkommen til home

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

JYLLINGE
v/ Erik Svendsen
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Jyllinge Centret 17, 1. sal, 4040 Jyllinge
jyllinge@home.dk

Tlf. 70 22 35 88   
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Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


