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Nyt fra bestyrelsen 
Juni 2013

Dette bliver jo nok ikke mit sidste 
bidrag til Vandpytten - eller hjemmesi-
den, hvis der ikke bliver fundet ny 
redaktør til VP. 

Og det er ikke engang som formand, 
da jeg jo har trukket mig for at give 
plads til en ny. Jeg har tilbudt at forbli-
ve i bestyrelsen i en overgangsperiode, 
indtil der kommer medlemmer til besty-
relsen, og den kan blive konstitueret 
med en ny formand. Jeg har trukket 
mig som formand, og for øjeblikket 
fungerer Kaj, Bente, Leif, Benny og jeg 
som ”kollektiv” formand. Men det kan 
jo ikke blive ved!

Vi SKAL have flere medlemmer i besty-
relsen, og vi SKAL finde en ny formand. 
Klubben har jo også brug for ny inspi-
ration, og der er nye veje at gå, som 
den gamle formand og den gamle 
bestyrelse er blevet for udslidte og 
trætte til at gå.

Det er givende at være med til at forme 
og udvikle en klub som vores. Der skal 
selvfølgelig bruges kræfter, men alle vi, 
som sejler, har brug for klubben som 
omdrejningspunkt for vores fritidsakti-
viteter.

SÅ KOM NU UD AF RØRET OG KAST 
JER UD I AT HJÆLPE VORES GODE 
KLUB MED NY INSPIRATION!

Mvh
Peter Ottesen / 

Bestyrelsen for JS 
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Ny redaktør søges
Som det jo må være læserne og med-
lemmerne bekendt, er dette nummer af 
Vandpytten måske det sidste fra klub-
bens side. Medmindre vi finder en per-
son, som vil varetage jobbet med at 
være redaktør.

Det er en overkommelig opgave, hvor 
den største udfordring i virkeligheden 
er at indsamle stof fra de enkelte afde-
linger og få materiale fra medlemmer 
og afdelinger.
Bladet skal udkomme 4 gange om 
åreog gerne afspejle, hvad der sker i 
klubben. Og hvilke udfordringer vi står 
overfor.

Det må også gerne være et medlem 
med ambitioner om at bruge ”moder-
ne” midler som vores hjemmeside og 
nyhedsmails. Bladet har altid været en 
fundamental side af klubben og har 
afspejlet aktiviteter, begivenheder og 
meninger gennem årene. Det vil være 
synd at miste bladet!
Men det forudsætter et aktivt medlem 
af klubben til at varetage dette job. Hvis 
der ikke kommer et medlem og melder 
sig til jobbet, vil dette nummer forment-
lig være det sidste.
Og det er da synd!!

Mvh Bestyrelsen for JS

Som det måske ikke er alle bekendt, 
men som burde være en sag for hele 
klubben og alle medlemmerne: Der 
blev ikke valgt nye medlemmer til 
bestyrelsen på generalforsamlingen i 
februar.
Uvist af hvilken grund er det ikke - for 
tiden - til at støve nye medlemmer op til 
at tage del i bestyrelsens arbejde for 
Jyllinge Sejlklub.
Det er en forudsætning for en bevarel-
se af klubben, at der hele tiden er frivil-
lige, som et par år eller mere vil yde en 
frivillig indsats.
Det er faktisk sjovt at være med i en 

forening og yde den indsats, man nu 
synes, at man er i stand til. Bestyrelsen 
holder 8-10 møder om året, hvor alle 
de principielle sager og de konkrete 
opgaver bliver diskuteret og beslutnin-
ger tages.

En forening kan ikke leve uden en 
bestyrelse.
Så hvis du har tiden og lysten, bedes 
du tage et initiativ NU. Henvend dig til 
bestyrelsen.

Mvh
Bestyrelsen for JS

Bestyrelsen mangler medlemmer 
til 3 poster
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Så har Jyllinge Sejlklub fået nyt admini-
strativt system. Når du læser dette, har 
du sikkert også fået opkrævning på 
årets kontingent. 

Alt blev flyttet manuelt fra det gamle 
system til ”CONVENTUS”, også data til 
Nets betalingssystem (PBS)
Familiekontingent er flyttet ud fra sam-
me medlemsadresse og over 25 år
Alle adresser, telefon, mailadresser er 
også flyttet fra det gamle system.
378 medlemmer er overført – restanter 
er slettet - så foreningen er skrumpet 
– men heldigvis kommer der nye til.

Der kan være sket fejl ved en så stor 
konvertering baseret på de mange 
gamle data. Er du ramt? - så skriv til 
kasserer@jyllingesejlklub.dk - så vi får 
styr på tingene.

Registrér din mailadresse!
Din mailadresse – er den i vores admi-
nistrationssystem? Der er p.t. 131 
medlemmer uden registreret e-mailad-
resse. Senere på sæsonen får du 
mulighed for via et login at ajourføre 
dine oplysninger.

Får du sejlklubbens nyhedsbreve via 
email?  VIGTIGT!
Hvis ikke, så opret dig på hjemmesiden 
(forsiden, øverst til højre). Med klub-
bens nyhedsbreve ved du, hvad der 
sker i sejlklubben. Vi ved p.t. ikke, 
hvornår næste Vandpytten udkommer 
– så tilmelding til NYHEDSBREV er din 
mulighed for at få information om tilbud 
og aktiviteter. Er det ikke trist, hvis du 
går glip af noget?

Venlig hilsen
Leif Rasmussen
kasserer

Nyt adm.-system – og Nyhedsbreve
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Velkommen i

  
 Mandag - fredag   kl.  8.00 - 20.00
 Lørdag -søndag   kl. 8.00 - 18.00
 Bager åbner alle dage  kl. 6.30
  

Se www.kvickly.dk

Tilmeld dig Nyhedsbrev via email
Hvis du vil vide, hvad der sker i Jyllinge Sejlklub, indtil næste Vandpytten 
udkommer, så tilmeld dig nyhedsbreve på email. 
Se linket på hjemmesidens forside, øverst til højre, hvor du kan registrere 
din emailadresse.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Tak for sidst til jer, der deltog i general-
forsamlingen den 27. februar og på den 
måde bakkede op om klubben.
Endelig efter mange tilløb lykkedes det 
at få vedtaget et sæt nye vedtægter – 
nu ligner de den virkelighed, som har 
udviklet sig over en årrække, og det er 
jo ikke dårligt.
Bestyrelsens forslag til budget var 
reduceret noget i forhold til de ønsker, 
der var fremsat fra nogle af afdelinger-
ne. Imidlertid oplyste vi, at vi igen i år 
har fremsendt en ansøgning til Roskilde 
Kommune om tilskud til bygningsreno-
vering med udgangspunkt i energifor-
bedrende foranstaltninger. Vi lovede i 
den forbindelse på generalforsamlin-
gen, at vi ville se på mulighederne for at 
justere budgettet, hvis ansøgningen 
ville blive imødekommet. Det er nu 
sket! Vi har fået et tilskud på 120.000 
kr., og vi er i gang med at indhente til-
bud på isolering af kontoret/mødeloka-
let, etablering af varmepumpe til forsy-
ning af klublokalet og renovering af 
elinstallation og ventilation af omklæd-
ningsrummene. Bestyrelsen vil overve-
je, om der er grundlag for at justere 
budgettet den 18. juni, når vi kender 
medlemstallet for 2013 og kontingent-
indtægterne mv.

I 2012 fik vi også et tilskud fra kommu-
nen, det var på 140.000 kr., så vi er 
blevet godt behandlet. Med til historien 
hører, at vi har oplyst over for kommu-
nen, at vi selv ville bidrage både sidste 
år og i år til de projekter, vi søgte tilskud 
til. Det lægger politikerne vægt på – 
hjælp til selvhjælp. Fair nok.
Gulvet i klublokalet skal efter anbefa-
ling fra fagfolk have en gang vedlige-
holdelseslakering hvert år. Det er endnu 
ikke besluttet, hvornår det sker i år, 
men vi vil selvfølgelig forsøge at undgå 
at forstyrre klubaktiviteterne mest 
muligt.

Bestyrelsen har sat sig som mål igen i 
år at gennemføre Sommersejladsen. 
Det ser nu ud til at ville lykkes. Sammen 
med nogle af klubbens unge menne-
sker er der stablet et program på 
benene. Det bliver til 2 uger – uge 28 og 
32, og det ser vi frem til. I den forbin-
delse er der behov for voksne, som vil 
give en hånd med, så der altid er voks-
ne på land med overblik og indsigt, 
som kun alderen kan give. Kontakt 
Bente fra bestyrelsen, hvis I vil stå bi.
I forbindelse med Sommersejladsen 
har vi fået tjekket vores følgebåde, som 
trænger til lidt vedligeholdelse, så de er 

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 

Løst og fast fra sekretæren
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 tættere på

- derfor støtter vi fortsat Jyllinge Sejlklub

Vi ses

Spar Nord Roskilde
Københavnsvej 65
Telefon 46 35 51 00
sparnord.dk
  

Gode InItIatIver 
fortjener opbaknInG

klar til brug for Sommersejladsen og 
andre aktiviteter.
Det er imidlertid ikke lykkedes at få 
gang i en egentlig jolleafdeling i år. Der 
er lidt spredte aktiviteter, men ikke på 
et tilfredsstillende niveau. Det er surt 
og ærgerligt. Men hvis der ikke er for-
ældre eller andre interesserede, der vil 
engagere sig i dette vigtige arbejde, 
sker der ikke noget. Hvis der er nogen, 
der alligevel synes, at der skal ske 
noget, så kontakt bestyrelsen.

Angående bestyrelsen, ja, så består 
den kun af 4 ud af 7 mulige. Det er 
tyndt og tegner ikke godt for klubbens 
fremtid. Der skal ske noget på den 
front, og initiativet skal komme fra 
medlemmerne! Bestyrelsen har forsøgt 
sig det sidste års tid. For mit eget ved-
kommende er det definitivt slut med 

bestyrelsesarbejde i forbindelse med 
generalforsamlingen 2014. Andre må 
tale for sig selv.

Glædeligt er det dog, at det – uden 
bestyrelsens medvirken - er lykkedes 
at finde nye tovholdere til at stå for 
Damekapsejlads, Tirsdagskapsejlads 
og Sejlerskolen, så tak til dem, der har 
gjort et stort stykke arbejde indtil nu, 
og tak til dem, der har taget over. Også 
tak til ledere i Surfafdelingen og Kajak-
afdelingen, som igen i år med stor suc-
ces har afviklet et flot kursus for nye 
kajakroere.

God sommer og god vind!

Kaj Knudsen
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Kære Jyllinge-sejler.

Er du klar over, at der hver tirsdag bli-
ver sejlet kapsejlads i klubben?
Der er plads til alle - uanset om du er 
nybegynder eller professionel. Vi er 
delt ind i to starter, med første start kl. 
18.30. Denne start er for skolebådene 
og dem, som ikke ønsker at skulle 
kæmpe vildt om en god placering på 
startlinjen. Kl. 18.35 starter så de lidt 
mere hardcore sejlere. Jeg er sikker på, 
at alle der deltager har det sjovt og 
hyggeligt på hvert deres niveau. 
Hvis du ikke selv har båd / sejlbåd, 
men synes dette lyder sjovt og interes-
sant, så er der altid nogen, som mang-
ler en gast. Du kan gå ind på vores 
hjemmeside under kapsejlads, her fin-
der du ”Gastebørsen”, hvor du kan 

udfylde et ”CV”, som fortæller lidt om 
dine kundskaber. ”Gastebørsen” er 
ligeledes for både, der mangler gaster, 
husk I kan søge her.
Og så glemte jeg jo næsten det vigtig-
ste, det sociale. Efter hver aftenmatch 
mødes vi i klubhuset over en pils og et 
par stykker smørrebrød fra Café Lilly (til 
kr. 11,- pr. stk.), eller du har ligesom 
flere andre selv medbragt lidt mad. 
Mens vi indtager dette, fortæller vi lidt 
”løgnehistorier” om, hvorfor det ikke i 
aften gik helt som det skulle. Til sidst, 
når vi har aftenens resulter, slutter vi af 
med præmieoverrækkelse til vinderne 
af hvert løb.
Hvis der efter dette stadig er nogen, 
der hellere vil sidde foran TV’et og se 
golf eller lignende, så skal de naturlig-
vis fortsætte med det. Men ellers er der 
ingen undskyldning, så er det bare at 
møde op på havnen førstkommende 
tirsdag, ca. kl. 17.30! 

Med sejlerhilsen
Den nye formand 
for kapsejladsudvalget
Klaus Boje

Kapsejlads - Aftenmatch

•	 Private
•	 Erhverv
•	Kontor
•	Offentlig

Alt	i	EL-	og	alarm	arbejde	udføres

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
på dit næste projekt.

Medlem	af	TEKNIQ	Garantiordning

Telefon	44	97	03	01		
just@justjensen.dk		

www.justjensen.dk
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Pigekapsejladsen i Jyllinge Sejlklub er 
kommet godt i gang, selvom dette års 
laaange vinter generelt gjorde søsæt-
ning og klargøring af både lidt mere 
presset end ellers i forhold til vores 
opstart 6. maj.
Men så er det så meget desto skøn-
nere endelig at komme ud at sejle og 
dyste mod hinanden for sejl på Roskil-
de Fjord!
Vi p.t. har afviklet to sejladser i pæn 
vind og med nogle gode dueller mellem 
de deltagende både. 
Vi har i år som noget nyt lavet en aftale 
med Sejlklubben om at låne sejlersko-
lens H-både mod en højere deltager-
betaling for dem, som benytter sig af 
det.
Det er vi meget glade for, da det giver 
mulighed for at prøve at være skipper, 
selvom man ikke selv er bådeejer. Der-
udover kan vi få nogle mere jævnbyr-

dige sejladser imellem de ens bådty-
per. Indtil nu har vi haft to H-både på 
vandet.
Banen er nu godt testet, og vi har vist 
alle fået styr på talstander 1 og 2, de 
gule kapsejladsmærkers placering - og 
kan også finde den ene visne pind, der 
mangler sit gule flag!

Kom med ud at sejle!
Vi glæder os til mange flere mandage 
på vandet og vil gerne opfordre flere 
piger i alle aldre til at komme med ud at 
sejle som gast eller i egen båd om 
mandagen. Kik evt. ned på broen med 
skole H-bådene mandag aften kl. 
17.30, så kan det være, at du er heldig, 
og der er en ledig gasteplads.

Venlig hilsen
Lotte

Pigekapsejlads

Igen i år har Jyllinge Sejlklub fornøjel-
sen af at kunne invitere til sommersej-
lads. I denne omgang bliver det i uger-
ne 28 og 32, at alle (både medlemmer 
og ikke-medlemmer af klubben) får 
mulighed for at bruge en uge af deres 
sommerferie ved/på fjorden. Der vil 
som de tidligere år, være rig mulighed 
for at prøve kræfter med de forskellige 
afdelingers udstyr under kyndig vejled-
ning fra klubbens instruktører.
En typisk sommersejladsdag starter i 
klubhuset, hvor dagens vejrudsigt og 
mulige aktiviteter præsenteres. Heref-
ter klædes der om, og dagens leg og 
aktivitet går i gang. Joller, kajakker, 

surf-boards og meget mere findes 
frem, og der sejles indtil frokost.
Efter frokostpausen, i og omkring klub-
huset, går det atter løs med sejlads og 
leg, indtil det bliver tid til oprydning.
Hvis du synes, det lyder som noget for 
dig, så kan du læse mere på klubbens 
hjemmeside www.jyllingesejlklub.dk 
eller skrive en mail til jssommersej-
lads@gmail.com og høre, om der sta-
dig er ledige pladser til årets sommer-
sejlads.

Hilsen
Oscar / Sommersejladsteamet

Sommersejlads 2013
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Sejlerskolen er kommet rigtig godt fra 
start i 2013. Der var stor opbakning til 
forårsklargøringen af de fire skolebåde, 
og der blev lagt mange kræfter i repa-
rationer og vedligehold af de ”ældre 
damer”. Bådene kom planmæssigt i 
vandet og bliver anvendt hver dag 
ugens første fire dage, til følgende akti-
viteter: Pigekapsejlads, Tirsdagskap-
sejlads og Sejlerskolen, for erhvervelse 
af duelighedsbevis. 

Som ”fødekæde” til klubbens øvrige 
kapsejladsbåde er der stor interesse 
for Sejlerskolens elever, der ofte sejler 

med som gaster på nogle af de andre 
sejlbåde til Tirsdagskapsejladsen. Vi 
har planlagt flere aktiviteter i løbet af 
sæsonen. F.eks. underviser Steen 
Wintlev i spilersejlads, og indtil videre 
er tre skolebåde tilmeldt kapsejladsen 
”Sjælland Rundt På Indersiden”. Des-
uden er der planlagt en natsejlads til 
september. Man kan læse mere om 
aktiviteterne på sejlklubbens hjemme-
side under ”Sejlerskole”.

Selvom vi har fået tilgang af elever, er 
der stadig plads til nye elever i alle 
kategorier. Så endnu engang vil vi 

Sejlerskolen
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opfordre læseren til at gøre reklame for 
Sejlerskolen – spørg gerne arbejdskol-
legaer, naboer, familie, venner osv. - 
om ikke det er noget for dem at komme 
ud at sejle? Vi giver gerne en gratis 

prøvetur eller to!

Venlig sejlerhilsen
Per Tannebæk, 
Formand for Sejerskolen

Bliv klog før skade.
Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som 

forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om 
året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let 
gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.

Danmark · Tyskland · Storbritannien · Monaco · Østrig · Spanien · Sverige · USA
Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-97-51 33 88 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk
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Mandag - anden pinsedag - havde Kaj 
fra Køge endnu engang, traditionen tro, 
arrangeret tur i Københavns Havn. Vi 
var tre fra klubben, Ernst, Kjell og Nico-
lai, der lå klar i vandet ved Bryggens 
Kajak Klub kl. 10.
Men vi var absolut ikke de eneste – der 
var faktisk 39 mennesker fra det meste 
af Sjælland, der var mødt op til dette 
traditionsrige arrangement, hvor man 
blot kan komme og selv sørge for sin 
forplejning i løbet af dagen.

Turen startede med, at vi sejlede mod 

Sluseholmen – vi skulle hen at se, om 
der stadig gik nogle af de gamle havne-
bumser rundt og ventede på, at der 
anløb skibe fra Madeira og Portugal 
fyldt med herlig vin på egetræsfade – 
men ak! – det hele er tilklistret med nye 
boliger, med så små altaner, at man 
kun kan sidde to ad gangen (og det på 
trods af, at der skal mindst fire normal-
indtægter til at betale ”huslejen”). Men 
nydeligt er det jo, og der er rigtig, rigtig 
mange, der har deres kajakker liggen-
de lige uden for deres ”hoveddør”. 

En kajaktur 
rundt om magtens centrum  
- midt i maj



13

Efter en tur rundt i Sluseholmen (som 
indtil midt i 70´erne var et rigtigt, ned-
slidt havneområde, hvor fragtskibe 
med stykgods anløb med bl.a. vin fra 
Spanien og Portugal), så gik turen rask 
videre mod øst. Vi roede forbi Fisketor-
vet (og her lugter der jo heller ikke af 
fisk mere!), hen forbi alle fagforenin-
gerne på Kalvebod Brygge og så vide-
re ind i kanalen lige før Den Sorte Dia-
mant. Nu skulle vi virkelig komme tæt 
på magtens centrum – så vi forventede 
da, at Helle Thorning stod klar med en 
kop formiddagskaffe og en enkelt kiks 
eller to. Men ak – hun var ikke i ministe-
riet (sikkert taget til Schweiz på week-
end, for at besøge sin mand). Så vi 
fortsatte videre hen mod Finansmini-
steriet i håbet om, at Bjarne Corydon 
var på kontoret. Det siges jo, at han 
altid arbejder. Og det gjorde han også i 
sådan en grad, at han ikke havde tid til 
servere en kop formiddagskaffe. Hele 
ministeriet var fyldt med politikere og 
journalister, som talte om dagpengere-
form, dagpengereform, dagpenge-
re…….. hele tiden.

Lidt længere henne – ja, faktisk gen-
boen aflagde vi også et besøg, idet 
bygningen er sat til salg. Vi ville lige se, 
om dette skulle være det nye hoved-
sæde for Dansk Kano- og Kajakfor-
bund. Vel placeret med vand på den 
ene side og magtens centrum på den 
anden side, men da prisen 800 mill. kr. 
blev nævnt, så mente vi nok, at Chr. 
IV´s børs ikke fremover skulle være 
hovedsæde for denne ædle idræt.

Fra Børsen sejlede vi hen forbi det nu 
lukkede Customs House – in-stedet for 
jetsettere, som heller ikke kunne løbe 
rundt. Lige før Customs House var der 
på molen sandfigurer i helt fantastisk 
udførelse – og vi kunne betragte disse 

helt uden at skulle betale entré !

Videre det gik ind i Nyhavn, stedet hvor 
alle gerne vil ses og høres. Det vrimle-
de med såvel ædru som med lette 
opløftede sejlere, turistbåde i ”tusind-
vis” og fotograferende asiater overalt. 
Det trækker en del opmærksomhed, 
når 39 kajakker sådan kommer sejlen-
de i samlet flok!

Hen forbi det ”nye” skuespilhus – som 
jeg indtil nu kun har set nedenfra et par 
gange. Her kan man ro ind mellem søj-
lerne, som bærer en stor del af det 
flotte hus (må se en dag at finde tid til 
at besøge huset fra landsiden).

Længere mod øst sejles forbi de flotte, 
gamle pakhuse i Toldbodgade og Ama-
liehaven, hen forbi Mærsk´s hovedsæ-
de, Langelinie Pavillonen og så – ja, så 
sidder hun dér, med ryggen til. Det kan 
altså ikke anbefales at besigtige Den 
Lille Havfrue fra vandsiden – hun er 
smukkere fra landsiden. Men masser af 
besøgende havde hun denne dag, som 
fotograferede og vinkede, som om de 
ikke havde lavet andet i deres voksne 
liv.
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Kort efter Den Lille Havfrue anduvede 
vi Langelinie lystbådehavn med B&W´s 
roklub. Kunne vi måske her møde en 
gammel kendis eller to i form af en fæl-
lestillidsmand af den røde slags – eller 
måske en tidligere topdirektør – men ak 
nej, fællestillidsmændene var gået bort, 
og Bonde Nielsen tør ikke komme til 
Danmark – siges der!!  Men vi fik allige-
vel en dejlig frokostpause på molen 
ved B&W´s roklub, og traditionen tro 
var indtil flere kajakroere en tur i vandet 
i forbindelse med opstigning og ned-
stigning fra de relative høje moler.

Efter frokost drog vi videre østpå, hen 
mod selve Langelinie, stak ind igennem 
en kanal til Alm. Brand´s hovedsæde 
og molen med de genmodificerede 
havfruer. Herfra kunne vi også besigti-
ge Unicef´s nye hovedsæde. Det er 

godt nok en imponerende bygning. 
Godt at FN har valgt, at København 
skal være hovedsæde for denne orga-
nisation. Videre ud mod Redmolen, 
som lige nu er en kæmpe byggeplads 
for nye lejligheder. Herefter i samlet flok 
tværs over havneindløbet til Trekroner 
Fortet. I år var denne tur det rene ”bar-
nemad” – ingen refleks eller vindbølger, 
kun sol og en smule sidevind. Da vi 

Husk at støtte 
vores annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, 

Annonceansvarlig
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kommer til Trekroner Fortet, viser det 
sig, at forbuddet mod at anduve dette 
fine, gamle fort er blevet ophævet for 
robåde og kajakker. Havde vi vidst det 
i forvejen, så havde vi udset Trekroner 
Fortet til frokoststedet. Et helt fanta-
stisk sted ”midt” i Københavns havn – 
fyldt med masser af historie og flot 
udsigt både mod øst og vest.

Efter vi havde haft en ”havnerundfart” i 
Trekroner Fortet stak vi mod vest med 
kurs mod Refshaleøen. Her er endnu 
virkelig en del at tage fat på, før den del 
af havnen bliver forskønnet. Gamle 
pakhuse og forfaldne haller fra B&W´s 
tid præger stadig området. Men straks 
herefter står der Holmen og kongeski-
bet på ”programmet”. Stolt ligger 
”Dannebrog” med splitflaget hejst 
agter, og med de flotteste, hvide fortøj-
ninger, man kan forestille sig. Dronnin-
gen eller Prinsen var desværre ikke 
ombord, så heller ikke her blev der ser-
veret afternoon tea eller en kop expres-
so med avec. Den samlede danske 
flåde så dog ud til at være hjemme, idet 
der lå indtil to krigsskibe i havnen.

Kursen var nu sat videre forbi Holmen 
med kurs mod Operaen, bygningen 
med den forstørrede kasketskygge. 
Sådan ser den ud, når man er i vand-
højde og ser den fra øst. Lige før Ope-
raen går en kanal ind mod Christiania 

og Kanonbådshallerne, den valgte vi. 
Traditionen tro blev der her holdt en ny 
pause med kaffe og hjemmebagt kage 
ved Kanonbådshallerne, med udsigt til 
den pæne del af fristaden. 

Nu var vi jo ikke ret langt fra gode, 
gamle Christianshavn, så denne kanal 
blev nået efter ganske få km´s roning 
efter kaffepausen. Denne lille kanal, 
som ”skriger” af København med alt 
sin historie og stemning. Havde Kim 
Larsen stået på kajen med sin guitar og 
sunget, havde ”billedet” været fuld-
endt, men han var heller ikke hjemme 
denne herlige majdag, vi kom forbi.

Fra Christianshavns kanal roede vi atter 
ud i ”hovedhavnen” - stadig med kurs 
mod vest - og passerede her hele 
Islands Brygge, som for os, der kan 
huske Soyakagen og dens kemiske 
fremstillinger, jo er en åbenbaring for 
den udvikling, Københavns Havn har 
taget hen over det sidste kvarte århund-
rede. Igen masser af mennesker på 
kajen og liv og glade dage. På denne 
strækning havde vi da forventet at 
møde overborgmesteren, som jo så 
ofte og gerne fortæller om sine gode 
oplevelser i kajak i København. Men 
han var heller ikke at træffe, denne sol-
rige dejlige dag!

Vel fremme ved Bryggens Kajak Klub 
ved ca. 15 tiden, kunne vil alle se til-
bage på endnu en herlig tur i vores 
allesammens hovedstad. 

Rigtig god tur til jer fra klubben, der 
skal til Københavns Havn den 2. juni.

Ka´vi?
Ka´jak !
Nicolai
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Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

Michael Svarrer
46 76 05 21

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 

Tilmeld dig Nyhedsbrev via email
Hvis du vil vide, hvad der sker i Jyllinge Sejlklub, indtil næste Vandpytten udkom-
mer, så tilmeld dig nyhedsbreve på email. 
Se linket på hjemmesidens forside, øverst til højre, hvor du kan registrere din 
emailadresse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen



17



18

Formand 
Ledig                                            
         
Næstformand
Ledig                                            

Kasserer
Leif Rasmussen 44 97 54 44 / 51 23 75 64
post@maxremo.dk

Sekretær 
Kaj Knudsen 46 78 91 85 / 22 90 22 52
kajk@jyllingesyd.dk

Bestyrelsesmedlem 
Peter Ottesen 46 73 16 21 / 29 62 01 20
Jyllingeparken 42 peter@ottesen.info

Bestyrelsesmedlem
Bente Bang 46 73 43 05
Granhøj 3                       finn_bente@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ledig

Jollerepræsentant
Benny Bardrum             46 13 98 35
Sydtoften 19                 benny.bardrum@yahoo.dk

Kapsejladsformand og Tirsdagskap
Klaus Boje                       41 99 46 46
   kapsejlads@jyllingesejlklub.dk                         

Pigekapsejladsformand
Lotte Foght-Sørensen       51 94 02 43
Nordtoften 12                   lotte@foght-sorensen.dk

Sejlerskolen, formand
Per Tannebæk                  21 41 05 48
   sejlerskolen@jyllingesejlklub.dk

Sejlerskolen, koordinator 
Rudy Pedersen                 46 73 28 17
Opalvej 8                           ru-in@kabelmail.dk

Jolleafdelingen
Benny Bardrum                46 13 98 35
Sydtoften 19                    benny.bardrum@yahoo.dk

Surfafdeling
Lars Helmersen 46 73 20 83 / 72 20 23 59
   lars.helmersen@gmail.com 
Kajakafdeling
Steen Lilja Larsen             61 71 19 15
Dalengen 7 kajak@jyllingesejlklub.dk

Mandagsaftensudvalg
Søren Willman 46 73 26 96 / 60 66 23 04
   willman@pc.dk
                      
Klubmåler 
Ledig 
  
Lån af klubhus 
Nicolai Larsen 46 73 44 42 / 40 14 20 01
   nl@nicvin.dk

Vandpyttens redaktion
Bent Henneberg 20 24 50 60
Kajakvej 33                   ab.henneberg@outlook.com

Annoncer
Bent Henneberg 20 24 50 60
Kajakvej 33                  ab.henneberg@outlook.com

Webmaster 
Ernst Madsen 47 33 50 10 / 30 79 88 90
      ernst-madsen@au2consult.dk

Havnekontoret
Mandag og fredag  8 - 9 46 78 93 48
Tirsdag og torsdag  17 - 18
www.jyllingehavn.dk     
havnefoged@jyllingehavn.dk

Restaurant Ny Asien
Strandpromenaden 10               32 10 50 30
www.nyasien.dk  

”Vi du vide hvad der sker i klubben, så meld dig til 

nyhedsbrev på hjemmesiden www.jyllingesejlklub.dk”

Jyllinge Sejlklub
Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge, 46 73 14 13
info@jyllingesejlklub.dk. www.jyllingesejlklub.dk
Nordea - regnr. 2291 kontonr. 0744-417-910
Indmeldelse og afregning:  Torsdag kl. 17 - 18.
I ViNTeRHALVåReT KUN 1. TORSDAG I HVER MÅNED.
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AnnBondestuen 1104    -  Printet 26-11-2011 19:46 

Familierestaurant  
– også med italiensk køkken. 

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

Tirs.-Fre. 14-22.  Lør.-Søn. 12-22.  
Mandag lukket. 

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

 A K T I V I T E T S  K A L E N D E R  2 0 1 3
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, www.jyllingesejlklub.dk

Dato Kl. Afdeling Aktivitet

Juni   
10-06-13 18.30 Pigekap Kort kapsejlads + grill m/familier
15-06-13 ? Herslev Sjælland Rundt På Indersiden (+16/6)
23-06-13 18.00 Kajak Sct. Hans aften - grillen tændes
24-06-13 18.30 Pigekap Sidste kapsejlads før ferien

Juli   
08-07-13 9-16 Somm.s. Sommersejlads – se hjemmesiden
12-07   
August   

05-08-13 9-16 Somm.s. Sommersejlads – se hjemmesiden
09-08   
12-08-13 18.30 Pigekap Første kapsejlads efter ferien
24-08-13 18.00 Kajak Diplomfest, nye roere

September    
21-09-13 09.00 Pigekap Klubmesterskab + spise m/familier

Oktober   
26-10-13 18.00 Klubben Standernedhalingsfest

”Vi du vide hvad der sker i klubben, så meld dig til 
nyhedsbrev på hjemmesiden www.jyllingesejlklub.dk”
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AnnNyAsien1202 - Printet 30-05-2012 07:11

Kinesisk Restaurant 

Ny Asien - 新亞洲 
 

Luksus buffet (hver aften fra kl.17.00)

Mandag-torsdag  118 kr.      Fredag-søndag  138 kr. 
Børn under 12 år halv pris.

Fødselsdag: Ved min. 4 personer spiser fødselaren gratis 

- gælder kun buffet – ikke drikkevarer

Buffet med husets rød/hvidvin, Tuborg fadøl 
og sodavand ad libitum, pr. person

kun 288 kr. (indtil kl. 22.00) 

Sushi  take away – se menukort 
Selskaber – ring og hør

Åben alle dage maj-sept. 12-22 - oktober-april 16-22

Ring og bestil bord - Tlf. 32 10 50 30 
Strandpromenaden 10, 4040 Jyllinge

Jyllinge Lystbådehavn

Luksus buffet (hver aften fra kl. 17.00)
Mandag-torsdag 118 kr. Fredag-søndag 138 kr. Børn under 12 år halv pris

Fødselsdag:  Ved min. 4 personer spiser fødselaren gratis
- gælder kun buffet - ikke drikkevarer.

Buffet med husets rød/hvidvin, Tuborg fadøl
og sodavand ad libitum, pr. person

kun 288 kr. (indtil kl. 22.00)

Sushi take away - se menukort

Selskaber - ring og hør

Åben alle dage Maj-september 12-122. Oktober-april 17-22

Ring og bestil bord - Tlf. 32 10 50 30

Strandpromenaden 10, 4040 Jyllinge - Jyllinge Lystbådehavn

Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


