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Nyt fra Bestyrelsen 
- marts 2011
Så lykkedes det endelig at få Vandpyt-
ten på gaden igen. Vi var jo nødt til at 
vente med udgivelsen, indtil vi kunne 
indkalde til en ekstraordinær generalfor-
samling. Det ville være ret meningsløst 
at indkalde uden at have en løsning på 
kassererjobbet. Og ting har det des-
værre med at tage lidt længere tid end 
forventet. Det allerstørste problem har 
været at finde en kasserer, hvilket vi nu 
har fundet en foreløbig løsning på.

Så hermed indkaldes til

Ekstraordinær generalforsamling.
mandag den 11. april kl 19:30
Sted: Jyllinge Sejlklubs klubhus

Årsag
På den ordinære generalforsamling, 
onsdag den 2. februar, kunne der des-
værre ikke fremskaffes kandidater til de 
ledige pladser i bestyrelsen (kasserer, 
næstformand, 2 bestyrelsessuppleant-
er, 1 revisor). Dels var der ikke mødt 
så mange frem (38 personer ialt), dels 
havde de fleste af de tilstedeværende i 
forvejen aktiviteter i klubben eller havde 
tidligere haft poster i bestyrelse eller 
afdelinger. Og som der blev sagt: det 
er vel iorden at møde op til generalfor-
samlingen uden at skulle tvinges til at 
varetage et job i klubben. Helt enig.

Generalforsamlingen blev efter livlig de-
bat suspenderet og vi blev enige om at 
indkalde til en ekstraordinær general-
forsamling hurtigst muligt, hvor dagsor-
denen vil blive genoptaget. 
På den ordinære generalforsamling blev 
der, som vedtægterne foreskriver, ber-
ettet fra bestyrelse og afdeling. Regn-
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Input til redaktionen bedes sendt pr. email til 
redaktøren. 

Tekster bedes skrevet i Word.doc. og billeder 
m.v. sendes som JPG eller PDF-fil. 
Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Deadline til næste nummer: 13/5-2011

Indkaldelse til 
ordinær Generalforsamling

i Jyllinge Sejlklub 
Mandag den 11. april 2011

kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af kasserer og næstformand  
 efter reglerne i paragraf 12
3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
4. Valg af en revisor og en 
 revisorsuppleant
5. Eventuelt  
 - byggeudvalget beretter
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skabet for 2010 blev fremlagt og ligeså 
budgettet for 2011. Der var ikke mange 
kommentarer til dette.

Så sagen er nu den, at vi ikke har en 
fuldtallig bestyrelse, som vedtægterne 
foreskriver. Vi har i mellemtiden fået 
tilsagn om, at Søren Engquist godt vil 
stille op til valget som næstformand. 
Og mange tak for det. 

Derudover har vi i den fungerende be-
styrelse valgt at udvide vores engage-
ment med vores betalte hjælp. Og 
yderligere betale for det belastende 
kassererjob, som Benny Jensen har 
lovet at varetage, indtil vi har fundet en 
ny kasserer – allersenest til generalfor-
samlingen i 2012. 

For at kunne klare de daglige admin-
istrative rutiner, har bestyrelsen bes-

luttet at udvide vores aftale med den 
eksisterende hjælp, som vi har i forve-
jen. Dette er samtidig et skridt, som vi 
forventer  vil være permanent, da det 
samtidig vil aflaste den kasserer  som 
vi forhåbentlig snart får valgt ind. Det 
kasserer arbejde, der så er tilbage, har 
vi valgt at købe midlertidigt af Benny 
Jensen, som qua sit arbejde i klubben 
ikke starter på bar bund. Dette ER EN 
nødløsning, idet vi skal have en fast 
kasserer så hurtigt som muligt. 

Dvs at vi i dag i alt bruger  35.000 kr 
til varetagelse af alle de funktioner, som 
en klub/forening skal have styr på. Det 
drejer sig om kontingenter, opfølgelse 
og rykkere til de mange forskellige ak-
tiviteter, indberetninger til kommune, 
DS og DKKF mfl., opfølgning og be-
taling af vore mange indkøb mv. Plus 
meget mere.

Så nu mangler vi 2 bestyrelsessup-
pleanter, 1 revisor og 1 revisorsup-
pleant.  Som gerne skulle findes på 
denne ekstraordinære generalforsam-
ling. Bestyrelsen er SÅ forpustet efter 
at have fundet en løsning på det al-
tafgørende kassererjob, at der gan-
ske enkelt ikke har været resourcer til 
at finde disse. Bestyrelsen overlader 
hermed denne opgave til den ek-
straordinære generalforsamling.
Kaj Knudsen, som fratræder som næst-
formand, har lovet at fortsætte med at 
varetage opgaverne med at samle og 
styre arbejdet med vedtægtsændring-
erne og ikke mindst vores ambitiøse 
byggeprojekt.

Når vi på den ekstraordinære general-
forsamling har fået valgene gennem-
ført, vil vi fortsætte med eventuelt, hvor 

Fortsat fra side 3

 
Velholdte sejl og bådkalecher 

holder længere! 
 

Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og 
bådkalecher, så det bliver helt rent og fri for salt. 

 
 Bådkalecher, rens + imprægnering 

 pr. kg. kr. 275,- (min. 2 kg.)    
 Sejl, vask pr. m2 kr. 66,-    
 Gulvtæppesæt til båd  kr. 750,-. (max. 6 m2)  
 Polstrede bådhynder, efter tilbud 
 

Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr. 
over næsten hele landet. 

 
Telt- og Sejlvaskeriet 

Ryttermarken 2 B, 3520 Farum 
telefon 4499 4141 

Mail: renseriet@renseriet.dk  
Hjemmeside: www.teltrens.dk 
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dette punkt vil omhandle bestyrelsens 
overvejelser og planer for vedligehold-
else og eventuel udbygning af klubhu-
set.
Bestyrelsen opfordrer indtrængende 
alle medlemmer til at hjælpe med at 
løse denne situation ved at fremskaffe 
kandidater til de ledige poster. Hvis der 
ikke kan findes de nødvendige person-
er kan vi i værste fald risikere at skulle 
tage stilling til en opløsning af klubben. 
Hvad de færreste vel kan forestille sig 
er en realistisk mulighed.

Nyhedsbrevet
Vi har i bestyrelsen valgt at indtaste en 
del af de medlemmers emai-adresser, 
som vi har registreret i medlemskar-
toteket, i det register, som styrer ud-
sendelse af Nyhedsbrevet.

Vi har tidligere bedt medlemmerne om 
at tilmelde sig, men der er dags dato 
kun indtastet ca 40 adresser og vi 
kunne konstatere, at vi har et meget 
stort behov for at kunne kommunikere 
hurtigere (end Vandpytten og andre be-
kostelige brevudsendelser) til en større 
kreds i klubben. I medlemskartoteket er 
der email-adresser på godt 2/3 af alle 
medlemmerne, så dem har vi tænkt os 
at lægge ind, somom medlemmerne 
selv har tilmeldt sig Nyhedsbrevet. Vi 
har helt naturligt antaget, at hvis man 
har opgivet sin emailadresse til klub-
ben, så er det fordi, man godt vil mod-
tage elektronisk information fra klub-
ben.

Det er selvfølgelig muligt umiddelbart 
at framelde Nyhedsbrevet, hvis man 
ikke ønsker at modtage nyhedsmails.  
Vi har på den anden side ikke tænkt 
os at overdænge medlemmerne med 
mails, så bare rolig.

Endelig vil vi gerne opfordre de med-
lemmer, som endnu ikke er registreret, 
om at tilmelde sig nyhedsmail’en. Det 
er temmelig nemt at konstatere, om 
man er registreret,  idet dette indlæg 
vil være udsendt på mail, inden Vand-
pytten er udkommet. Så hvis du ikke 
har fået en mail med dette indhold, vil 
vi bede dig om at tilmelde dig. Det er 
nemt: Find  www.jyllingesejlklub.dk. 
Derefter finder du på menuen ”Nyheds-
brev” hvor du kan tilmelde/afmelde dig 
til nyhedsbrevet.

Afdelings-/klubmøde
Vi afholder vores sædvanlige forårs 
afdelingsmøde torsdag den 5. Maj 
kl 18.00. Og ALLE med interesse for 
aktiviteterne i klubben er selvfølgelig 
velkomne. 
I bedes venligst skrive en mail til peter@
ottesen.info eller ringe 29620120 for at 
tilmelde jer, da det er vigtigt at vide, 
hvor meget mad, der skal indkøbes.

Hvad gør min klub for mig?
Det er et spørgsmål, som popper op fra 
tid til anden. Og som vi – læs: mange 
forskellige aktive klubmedlemmer - 
hver gang forsøger at besvare så godt 
som muligt. For hvad er det egentlig 
,jeg betaler mit kontingent for og til? 

For dem, der har en aktivitet i klub-
ben (sejlads, surf, kajak, etc.) er 
spørgsmålet lidt nemmere at besvare. 
Selvom de betaler et aktivitetsgebyr ud 
over det normale kontingent, er det jo 
indelysende, at deres aktiviteter ville 
være mere problematiske at udføre, 
hvis der ikke var en klub til at hånd-
tere alskens anliggender: kontingenter, 
klubhus , hjemmeside, økonomi, man-
dagsaftener, vedligeholdelse og indkøb 
af forskelligt grej m.m.m. 
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I de rammer, som klubben udgør, 
foregår der en masse frivilligt arbejde. 
Af folk, som også betaler deres kon-
tingent, selvom de rent faktisk udfører 
et meget stort stykke arbejde. Vi har 
specielt en masse frivillige instruktører, 
som giver uddannelser til de unge og 
ældre, som skal lære at begå sig på 
vandet i joller, kajakker, surfbrædder og 
kølbåde.

Tilbage er der så en større gruppe, som 
deltager  meget begrænset – eller slet 
ikke - i klubbens liv. Det er dejligt, at 
disse mange alligevel vælger at betale 
et kontingent for at støtte klubben – de 
har som oftest selv tidligere været meg-
et aktive i klubben - men der har ad-
skillige gange været rejst spørgsmålet, 
om ikke det var relevant med et min-
dre støttekontingent i stedet for et fuldt 
kontingent. 

Efter mange diskussioner i årenes løb 
når vi i bestyrelsen hver gang til samme 
konklussion: Et mindre kontingent vil 
udgøre en belastning for klubbens 
økonomi, idet der jo stadigvæk vil gæl-
de de samme regler som for fuldgyldige 
medlemmer, vi skal stadigvæk betale 
til Dansk Sejlunion per medlem (i dag 
godt 80 kr per medlem), og ikke mindst 
vil et mindre kontingent til en bestemt 
gruppe kunne medføre en ”faneflugt”. 
Et støttekontingent skulle jo være f.eks. 
50% af et fuldt kontingent. Et seniorm-
edlemsskab koster i dag 700 kr og 2 
samboende (tidligere familiekontingent) 
betaler 900 kr.

De 700 kr, som en del betaler som støt-
tekontingent til klubben, uden egentlig 
at få ret meget konkret for det, er 
en helt fundamental del af klubbens 
økonomi.  Uden den støtte ville vi ikke 
kunne tilbyde de mange forskellige 

uddannelser – specielt af unge - til et 
overkommeligt beløb.
Bestyrelsen har i stedet for valgt at fast-
fryse vores kontingent år for år og lade 
aktivitetsgebyret ændre sig  i takt med 
de enkelte afdelingers behov og ønsker.

Men spørgsmålet skal vel i virkeligh-
eden også være: hvad kan jeg gøre for 
min klub? Der er ikke nogle forudgivne 
begrænsninger på aktiviteter,  vi mod-
tager alle forslag med åbne arme og stor 
interesse. Vores vision er jo ”Den Blå 
Legeplads”, hvor alle aktiviteter med 
relation til vandaktiviteter er velkomne. 
Om det er vinterbadning eller tursejlads 
eller kajakpolo eller motorreperation-
er eller sociale arrangementer. Det er 
helt åbent. Der er blot én ting, der går 
igen ved de aktiviteter, der rent faktisk 
bliver til noget: der er nogle ildsjæle, 
som kører med klatten. Og dermed er 
spørgsmålet  foroven vendt rundt.

Netop den nuværende situation med 
mangel på personer, der er villige til at 
påtage sig rollerne som kasserer og 
til de andre funktioner, viser den sim-
ple og nøgne sandhed: klubben kan 
kun bestå, hvis der er personer, som 
stiller sig selv gratis til rådighed og har 
ildhu og energi til at udfylde de mange, 
mange forskellige gøremål, som klub-
ben i grund og bund består af.

Sommerarrangement.
Klubben har igen i år tænkt sig at afhol-
de et større arrangement med sejlads i 
juli måned. I år vil vi begrænse os til 4 
uger, men selvfølgelig 5 dage om ugen, 
7 timer om dagen.  Arrangementet var 
sidste år en total success, set herfra. 
Og det har været en aktivitet, som har 
rakt ud til lokalområdet, og vi har fået 
mange positive tilkendegivelser om ne-
top dette aspekt.
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Der er mange praktiske ting, som skal 
falde på plads, og vi skal igen gøre en 
stor indsats for at sikre at økonomien 
hænger sammen. Mette Meldgård har 
igen i år stillet sig til rådighed og vi er 
helt trygge ved hendes gode og omhy-
ggelige planlægning.

Husk nu, at dette arrangement er rettet 
til klubbens medlemmmer såvel som 
alle andre fra lokalområdet. Vi synes, 
at det er et rigtig godt tilbud til alle al-
dersgrupper, hvor man kan få lov til at 
”lege” sig ind i de mange muligheder 
for aktiviteter, som fjorden giver os. Og 
det er en mulighed for klubben til at 
gøre sig meget mere synlig. Og i sidste 

ende er det en stor fornøjelse at se den 
glæde, som dette initiativ medfører.

Der kommer meget mere om det i løbet 
af foråret. På hjemmesiden, på nyheds-
brevet og også som annoncer i lokalb-
ladene.

Tak fordi I lyttede.

Med venlig hilsen og ønsket om en 
storslået sæson 2011.

Bestyrelsen for Jyllinge Sejlklub 
v/Peter Ottesen

Redaktør søges
Vores hidtidige redaktør Kjell David Nielsen har ønsket at stoppe på 

Vandpytten, og bladet skal derfor have en ny redaktør.

Redaktørjobbet er en overkommelig opgave, koncentreret omkring de 
4 tidspunkter af året, hvor bladet udkommer. Gevinsten er, at man får en 

masse gode kontakter til inputgiverne til Vandpytten, typisk afdelingsledere og 
andre aktive medlemmer af Jyllinge Sejlklub.

En af bladets tidligere redaktører, Bent Henneberg, har tilbudt at hjælpe den nye 
redaktør godt i gang, så der kræves ikke nogen forudgående erfaring. 

Bent har bl.a. lavet en trin-for-trin vejledning, som beskriver, hvordan du 
indkalder og modtager input til bladet og samler det i én fil, der sendes til 

trykkeren. Og det er så trykkeren, der opsætter bladet i den pæne og endelige 
version. Annoncerne skal redaktøren ikke tage sig af – de fremsendes af den 

annonceansvarlige direkte til trykkeren.

Har du spørgsmål til jobbets nærmere indhold og omfang, 
så bare ring til Bent på 2024 5060 – eller til undertegnede.

Gør det hurtigst muligt, dvs. helst i april, så vi kan få snakket praktik 
i god tid inden deadline for input til næste nummer. 

Venlig hilsen
Peter Ottesen
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Efter successen i 2010 prøver i 
igen at invitere, i år bliver det 
uge 26, 27, 28 og 29.

Målgruppen er: 
Unge og ældre i alderen 8-90 år. De 
unge skolebørn bliver indbudt via Sjov 
Ferie og Sommeraktiviteter, de ældre 
unge og voksne bliver orienteret via en 
annonce i avisen. Kort og godt vandak-
tivitet i alle aldersgrupper også de 18 
– 90 årige.

Formål:
At indbyde alle der har lyst til at prøve 
de aktiviteter, der findes på vandet i 
form af kajak, surf, jollesejlads og køl-
bådssejlads. Der forventes ingen kend-

skab til udøvelsen, det er en oplagt 
mulighed for at prøve noget nyt under 
kyndig vejledning, med mulighed for at 
blive oplyst om indhold og udøvelse, 
for at vurdere, om det er noget man vil 
berige sit liv med efterfølgende. En ap-
petitvækker.

Projektet gennemføres:
Der er aftalt en voksen koordinator 
samt 2 unge instruktører som basisbe-
manding. Denne bemanding øges for 
hver 10 deltagere udover 20 deltagere. 
Derudover vil der være frivillige fra kaja-
kafdelingen og kølbådsafdelingen, som 
kommer så ofte det er muligt, så vi kan 
byde disse aktiviteter ud med klubbens 
udstyr. 

Sommersejlads i Jyllinge 2011 
4 uger i sommerferien

Hverdage kl. 9.00 - 19.00
Lørdag kl. 8.00 - 18.00

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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Fra Dansk Sejlunion, håber vi  i nogle 
uger at få stillet en aktivitetstrailer til 
rådighed, som indeholder nogle sit-
on-top kajakker og surfbrætter. Her vil 
være mulighed for kajakpolo og noget 
surf. Klubben råder også over almind-
elige kajakker og surfudstyr, samt som 
nyt i år også egne sit-on-top kajakker, 
som kan anvendes i perioden, udover 
selvfølgelig joller i forskellige størrelser 
og kølbåde.

Denne måde at lave sommersejlads på, 
er en ny måde at byde alle med inter-
esse herfor, indenfor i vores sejlklub, for 
at undersøge om sejlads er noget for 
dem. Det var ens tor succes i 2010, og 
vi glæder os til at prøve igen.

Det stiller krav om mange hjælpende 
hænder, der gerne vil det her, og det 
har vi. Der er stor interesse blandt ka-
jakroere og bådførere fra skolebådene, 
for at bidrage med en ½ eller hel dag 
hist og her, måske også en hel uge, 
som det kan passe ind i sommerferie 
planerne. Surf og jollesejlerne er også 
meget interesserede, og her har vi mu-

lighed for at bemande med de unge in-
struktører hele uger ad gangen.

Tilmelding kan ske på vores hjemme-
side www.jyllingesejlklub.dk 

www.triton.dk

servicecenter

Triton Marine Service
Hvidovregade 32 . 2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 46 18 . Fax 36 75 49 05
E-mail: mail@triton.dk

Mercury og MerCruiser
autoriseret salg og service
Danmarks største reservedelslager

Triton-Me-servicecenter-60x87.indd   1 06-12-2010   13:30:45
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….. let vind, høj sol .. kryds, halvvind, 
læns eller bare lidt snak og hygge i læ. 
Ja! det er jo det vores aften- kapsejlads 
handler om, hvad enten det er mand-
ag hvor damerne udfordrer hinanden 
med efterfølgende fællesspisning, el-
ler tirsdag aften hvor der bliver mix’et, 
og fælles spisningen efterfølgende igen 
har fået fat efter et par stille år.

De sidste mange år har damerne stille 
og roligt etableret sig med 5-7 både, 

faste dommere, fælles spisning og for-
mandskab på skift, ja, kort sagt så har 
kølbådsformandens job (udover besty-
relses arbejde) mere eller mindre været 
dedikeret til Tirsdags Kapsejladsen, 
hvilket resten af denne artikel også vil 

være, selvom det ikke betyder at det vil 
være tilfældet fremover, da vi jo trods 
alt deler mange fælles ting i og omkring 
klubben.

Sidste år stod vi for første gang i mange 
år uden formand, heldigvis tog Ida, Bri-
an og Lars på fornemste vis handsken 
op, og fik gennemført de aktiviteter 
samt planlægning der nu engang skal 
til for at få det hele til at fungere, og bør 
vi huske … danne rammen for at vi alle 
kom på vandet, og opleve mange hy-
ggelige aftener i hinandens selskab. 

DET SKAL VI FORTSAT HAVE I 2011, 
2012 …. 20xx, og derfor må vi se at 
få arrangeret os, så alle bidrager med 
den indsats som skal til. En generel op-
sang til alle vil sikkert være på sin plads, 
men vi må også se kendsgerningerne 
i øjnene, tid er en knap faktor, og no-
gle må melde fra i kortere eller længere 
perioder. Derfor skal alle selvfølgelig 
deltage uden at nogle føler at de ’nass-
er’ på andres indsats, men så må man 
bare tage en tørn senere eller melde sig 
hen ad vejen når tid m.m. tillader det, 
eller blot være lidt aktiv med gode for-
slag eller kommentarer når der er brug 
for det. Og til dig kære gast … du må 

Kære aftenkapsejlere 
…. kan I huske det ?
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også gerne være med til at påvirke 
vores aktiviteter, selv om ejer/rorsmand 
normalt fører sig frem mens vi andre 
knokler, betyder det ikke at han/hun 
også har ansvaret for at vi alle kommer 
ud at sejle.

Jeg har derfor besluttet at tage min tørn 
i år, det betyder at jeg udover at være 
Kølbådsformand, også starter ud med 
at påtage mig hvervet som formand for 
tirsdags kapsejladserne. Det betyder 
også at jeg sammen med jer, vil udar-
bejde de rammer som vi fremover skal 
fungere under, således at kommende 
formænd /forkvinder  ikke skal starte 
forfra med planlægningen, stå alene 
med hele ansvaret, eller føle at der 
kræves en Ph.d for at tage et år som 
formand.

Jeg vil derfor bede jer alle såvel herrer 
som damer om opbakning til at vi alle i 
år … og årene fremover, får:

sikret vores hyggelige aftenstunder på 
fjorden flere og nye deltagere til af-
tenkapsejladserne knyttet os tættere 
til Jyllinge Sejlklub og dets aktiviteter 
genskabt kapsejlads aktiviteterne i 
fjorden med/mod vores nabo klubber 
skabt og gennemført nye ideer til fælles 
fornøjelse så hvorfor ikke begynde nu 
med forslag eller lignende til frank.hol-
mstrup@privat.dk 

Frank Holmstrup  Kølbådsformand

Jyllinge Apotek 
Byens Bedste Apotek – nu med robot

 Fremad mod sundhed og sejlglæde!
Køb solcreme, søsygepiller, myggemidler,  

smertestillende medicin, plastre og forbindinger 
og alt nødvendigt til skibskisten 

Specialtilbud: 
Apotekerens Recept Bitter – giver bedre vejr og god sigt! 

Du finder os i Jyllinge Butikscenter 

Tlf. 46 73 13 88   

Med sejlerhilsen - Apoteker Charlotte Andersen 
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Familierestaurant 
- også med italiensk køkken.

Ring og bestil bord.
Vi har også mad ud af huset.

Tirsdag - Søndag 14-22. Mandag lukket.

Bygaden 51, 4040 Jyllinge
Tlf.  46 78 91 22
www.bondestuenjyllinge.dk

Afdelingsmøde  i klubhuset
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Nyt 
fra sejlerskolen!
Som sidste år ved denne tid nærmer 
eksamen sig med raske fjed. Grundet 
holdets størrelse bliver det 2 tirsdags-
aftener + en lang lørdag (lørdag den. 19 
marts).

Vi glæder os stadig over vores nye grej 
(PC + projektoer) der giver mulighed for 
lidt mere variation i undervisning.

Når eksamen er overstået banker den 
praktiske sæson hurtigt på døren. Vi 
starter med bådklargøring i løbet af 
april. Det er en del af kurset, så alle 
elever forventes at møde op. I forbind-
else med arbejdet lærer man samtidigt 
lidt om hvordan båden skal klargøres, 
riggen monteres etc., alt sammen nyttig 

viden hvis man selv har eller skal have 
båd. Nærmere oplysninger udsendes 
senere.

Vi kan allerede nu forudse,  at der bliv-
er ret stort pres på den praktiske un-
dervisning, men det er jo trods alt en 
glædelig begivhed. Bådenes status 
har været diskuteret i sejlskolen, vi er 
meget glade for, at vi har fået renoveret 
to af bådene, det var bestemt tiltrængt. 
Næste sæson må så vise om kvaliteten 
er i orden. De to sidste både trænger 
også til en grundig omgang, men det 
bliver ikke til sommer, og om det bliver i 
Polen må tiden vise.

Carl Høgstedt
Underviser på navigationsholdet.
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Så er det Jyllinge Sejlklubs tur til at af-
holde det traditionsrige efterårs havka-
jak træf den 16. – 18. september.

Vi er i planlægningsfasen nu, og tænker 
på at afholde havkajakorienteringsløb 
med opgaver, der tester paratviden 
om området her omkring, forskellige 
former for leg i Den blå legeplads samt 
teknik, som kunne være rul og balance.

Måske en vikingetur til Eskildsø eller 
Ringøen og her høre om bl.a. røverhis-
torien om vikingernes ålehyttefad.

Klubbens medlemmer kan deltage 
uden at være medlem af Havkajakafde-
lingen.

Træfudvalget, Steen, Pia, Kaj, Hans, 
Gunni, Palle, Uffe og Kjell

Efterårs havkajak træf 
fredag - søndag den 16.-18. september 2011
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Vi har fået revet en væg ned, så vi har 
fået et nyt stort mødelokale til som-
merens aktiviteter (sammen med selve 
klubhuset selvfølgelig).

En del af bestyrelsen, Kaj og underteg-
nede malede de inddækninger, som 
er blevet sat op i sterdet for de gamle 
vægge.Ved det videre arbejde fandt 
Frans og jeg ud af at der ikke er isoleret 
over den bjælke som bærer kippen på 
huset. Vi kunne se direkte op på under-
siden af taget. Der er også problemer 
med utætte vinduer.

Jeg vil gerne være med til at renovere 
det nye mødelokale helt – vi har virkelig 
brug for det med alle de aktiviteter, vi 
ønsker at få gang i til forår og sommer.
Klubbens ambition er jo at få gang i 
endnu flere nye aktiviteter for især de 
unge.

Hvis vi har succes med selv at begynde 
renoveringesarbejdet, kan vi måske få 
vores sponsorer til at sponsere ma-
terialer til det fremtidige vedligehold-
elsesarbejde.

Noget der ikke rigtig har været fokus på 
er vedligeholdelse af vores faciliteter, 
så de stadig kan holde til at huse den 
aktive klub ”Jyllinge Sejlklub” ved ”Den 
blå legeplads”.

Kunne I som klubmedlemmer give en 
hånd med et par ”arbejdsdage”/lørd-
age så varmeregnskabet ikke løber helt 
løbsk i de kolde måneder af året.

Ring eller mail venligst.
Kjell

Renovering af det gamle kontor 
i mastehuset

             Jyllingecentret 15 · 46730200 · www.menstore4040.dk
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Mastekranen i 
Jyllinge havn 
Vores mastekran har gennemgået et 
10 års eftersyn, som har indebåret at 
kranen har været afmonteret, kørt til 
sandblæsning, og mens den var af-
monteret har smeden forlænget den 
med 2 meter. Herefter er den blevet 
efterset, og styrkemålt, af fagfolk, som 
godkendte kranens konstruktion og 
funktionalitet. Den er så blevet malet, 
så nu fremstår den som næsten ny. 
Krankrogen sidder nu i 11,7 meters 
højde over land, når krogen er kørt helt 
op. 
Kranen er kalibreret så den maximalt 
kan løfte 800 kg.

Forlængelsen af kranen vil betyde at 
mange får nemmere ved at montere/
afmontere deres mast. Det er vigtigt 
at krankæden altid løfter lodret, alt-
så ingen skævtræk, som opstår når 
man forsøger at hale ”en mast i land” 
Skævtræk kan undgås ved at anvende 
den nye mastevogn, som køres ud til 
kajkanten, og det er så muligt, at sænke 
masten lodret ned på mastevognen, el-
ler at hæve masten op fra vognen

Morten Havnefoged

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 
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A K T I V I T E T S  K A L E N D E R  2 0 1 1
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, 

www.jyllingesejlklub.dk.

Aktivitet Arrangør Dato  Kl. 

April 2011
Extraordinær Generalforsamling Sejlklubben mandag 11.04  19:30
Standerhejsning 
+ fest om aftenen Sejlklubben lørdag 30.04 10+18

Maj 2011
Afdelingsmøde – hele klubben Sejlklubben torsdag 05.05 18.00

Juni 2011
Sankt Hans aften 
+ fællesspisning Sejlklubben 23.06 18:00
 
Juni+Juli
Sommersejlads 
– 4 uger – for alle Sejlklubben Ugerne 
   26+27+28+29 10-16 
 
    
                                                                                                                                                      

De faste f.eks. ugentlige aktiviteter:

Kakajafdelingen: 
Søndagsroning kl 10:00 til kl 13:00. 



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


