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Sejlklubbens bestyrelse

Kontor
Brøndby Havnevej 20, 2650 Hvidovre
Telefon
43 73 61 00
Telefax
43 53 61 60
e-mail
bss@brondbyhavn.dk
bss@bss.dk
Hjemmeside
www.bss.dk
Sekretær:
Jette Lehrmann Jensen
Åbningstider:
Mandag
13.00-19.00
Tirsdag
13.00-17.00
Onsdag
09.00-13.00
Torsdag
13.00-17.00
Fredag
13.00-16.00

Brøndby Havn
Hjemmeside
Havnefoged:
Havneass.:

www.brondbyhavn.dk
Flemming Andresen, 23458026
Jens Teilberg

Formand
Peter Bodin
Næstformand Mogens Bruhn
Kasserer
Klaus Jul Jeppesen
Best.medlemmer
Dan Pio Petersen
Dorthe Spiegelberg
Sekretær
Birgit Jeppesen

20 78 48 51
50 45 60 71
43 73 04 76

Bestyrelsens ansvarsområder
Havn:
Klubhus:
Kommune:
Hjemmeside:
Aktiviteter:

Mogens Bruhn
Mogens Bruhn
Klaus Jul Jeppesen
Dan Pio Petersen
Dorthe Spiegelberg

Lanternen

BSS Ungdom

Ansv.red.:
Design:
Tryk:
Oplag::
Forside:
Foto:

Ungdomsleder Mogens Hansen
Instruktører
Bjørn Kristensen
Kim Mortensen
Per Rønnei
Rikke Erch
Ulrik Petersen

Inge Christophersen , 2279 3515
Ulrik Petersen/Dan Pio Petersen
Handy Print A/S
700 stk
Udsigt til vindmøller
Hanne Schollert

60 67 08 15
36 75 46 01
22 26 15 24

36 75 46 01
36 75 46 01
22 26 15 24
20 78 48 51
50 45 60 71

24 43 80 95
22 74 44 83
31 75 76 15
20 99 88 30
24 24 09 00
23 25 23 25

Lanternen udkommer 4 gange årligt i februar,
maj, august og november. Sidste frist for indlevering af stof til næste udgave er 20. april 2013.
Redaktionen modtager gerne artikler fra læserne i
Microsoft Word-format. Ledsagende billeder sendes separat og skal mindst have en opløsning
svarende til et digitalkamera med 5 megapixel.

Sejlerskolen
Leder
Instruktører

Holdninger, der kommer til udtryk her i bladet, er
ikke nødvendigvis udtryk for BSS’ officielle
holdning
Indhold sendes med e-mail til lanternen@bss.dk

Annoncepriser 2012 pr. nummer
1/1 side
1/2 side
1/4 side

kr 650 excl. moms
kr 350 excl. moms
kr 200 excl. moms

Der er mulighed for farveannonce mod ekstra
tillæg.

Bådsmænd

Anna-Grethe Madsen
Benny Sørensen
Flemming Madsen
Mads Buttenschøn
Nicholas Haamann
Niels Koldsø
Sten Quist
Torben Pedersen
Vagn Schultz
Vakant

21 48 99 28
21 63 21 78
23 22 35 33
61 46 11 50
61 70 04 12
40 38 94 68
29 70 71 71
60 89 75 67
60 66 46 03

Peter Bodin

60 67 08 15

Sailors Cup
Koordinator
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Vi siger farvel til
Einar Bodin, F-Broen.
Einar har været medlem
af BSS i 40 år.

BSS Ungdom er af Dansk Sejlunion blevet godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub frem til 2015
Efter at BSS Ungdom første gang blev
godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub
i 2009, er grundlaget for godkendelsen
blevet gennemgået af Dansk Sejlunion.
På den baggrund er BSS Ungdom blevet
godkendt frem til 2015.
Man kan læse mere om Ungdomsvenlig
Sejlklub godkendelsen på Dansk Sejlunions hjemmeside.

Slipstik
Vicevært søges
Vi søger en vicevært i BSS. Nærmere
beskrivelse og info fås ved henvendelse til bestyrelsen.
I dette nummer:
Formanden har ordet
Indkaldelse til BSS’ generalforsamling
BSS regnskab 2014
Forslag fra bestyrelsen til BSS’ generalforsamling
Køgetur 2012
Energiprojekt BSS Klubhus
Havnefogedens Klumme
Sejlerskolen
Indkaldelse til Havnens generalforsamling
BSS Ungdom
Indlæg fra medlem om Quality Maritime Insurance
Aktiviteter 2013

Side 4
Side 5
Side 6-14
Side 15-17
Side 18
Side 19
Side 20-21
Side 21
Side 22
Side 23-27
Side 29-30
Side 31
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FORMANDEN
har ordet
Vinteren er over os, og nu har jeg endelig
fået de lange, mørke vinteraftener, hvor
jeg kan nå alt det, jeg ikke nåede i sommers. Men alligevel, det bliver ikke alle
de mørke vinteraftener, hvor jeg kan sidde i petroleumslampens skær bøjet ind
over mine sysler – for vi har nemlig indført klubaftener igen.

ningen i dag er sat så højt, at ingen restauratør vil kunne leve af at forpagte
restaurant Albatrossen. I bestyrelsen ser
vi derfor kun én mulighed, og det er at
nedjustere forventningerne til, hvor meget vi kan profitere på vores restauratør.
For at kompensere for det er vi derfor
nødt til at øge vores kontingent.

Sidste torsdag i hver måned til og med
udgangen af april har vi programmet besat. Til alle klubaftener holder restaurant
Albatrossen åbent, så det er muligt at få
en dagens ret, inden foredrag eller aktivitet starter kl. 19. Vi planlægger, at indslagene skal vare 1-1½ time, så der også
bliver tid til at snakke sammen. Følg med
på hjemmeside og opslag i klubhuset for
at se, hvad vi har hittet på.

Sætter vi kontingentet lidt op - hvor meget kan du læse inde i bladet - og følger
med prisudviklingen, får vi penge i klubkassen, forpagtningsafgiften kan sættes
ned, og vores restauratør får en chance
for at blive i BSS.

Ellers nærmer BSS’ årlige generalforsamling sig sin afholdelse tirsdag den 19.
marts (3. tirsdag i marts), og der bliver
lidt at tage stilling til. Klubbens økonomi
er sund, men det bliver den ikke ved med
at være, hvis vi ikke agerer nu og opjusterer vores klubkontingent. I 9 år har vi
kun sat klubkontingentet ned, og det i et
Danmark, hvor alting ellers er steget med
25%. Fortsætter vi som nu, vil klubkassen være kritisk tom om 2 år. En af de
vigtigste årsager til netop dén udvikling
er, at det ikke er lukrativt i disse tider at
drive restaurant i BSS. Krisen kradser, og
vores restauratør lever ikke så godt som
før i tiden. Det betyder, at vi ikke får vores forpagtningsafgift, og det uheldige er,
at BSS’ budgetterede indtægt fra forpagt-

Bemærk at vi ikke skal ekstra til lommerne i år! En evt. vedtagen forhøjelse af
kontingenterne vil først slå igennem i
2014. I bestyrelsen opfordrer vi dig derfor til at møde op på generalforsamlingen
og give din stemme til kende, så vi sammen kan gå den bedst mulige vej og sikre
en levedygtig sejlklub. I år er der 2 fra
bestyrelsen, der går af, men vi har allerede nu fundet kandidater, så du behøver
ikke frygte at blive valgt, hvis du møder
op… Husk også, at klubben gi’r en øl
eller vand!
På bestyrelsens og egne vegne ønsker vi
dig og din familie en ny god sæson, og
her til vinter glæder vi os til at se dig til
vores klubaftener og til generalforsamlingen.
Peter Bodin
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Til medlemmerne af Brøndby Strands Sejlklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i henhold til klubbens love.
Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00
i “ALBATROSSEN”
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forhandlingsprotokollen
3. Beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
(vedlagt)
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
for det kommende regnskabsår
7. Forelæggelse af budget til godkendelse (vedlagt)
8. Valg af bestyrelse, jfr. § 10
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
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Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2013.
Ny tekst med rød farve.
Forslag 1
§2

Klubbens formål

Klubbens formål er
• at udbrede kendskab til sejlsport
• at udvikle og træne sejlere
• at arrangere kapsejlads og tur aktiviteter
• at arrangere øvrige klubaktiviteter
• at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads
Formålet med klubbens ungdomsarbejde er, at BSS skal være en åben klub for børn
og unge mellem 8 og 24 år, der har lyst til at dyrke sejlsport og sociale aktiviteter hele
året rundt og således skabe rammer for et sundt fritidsliv for kommunens børn og unge.

Forslag 2
§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 til 7 medlemmer.
Formanden vælges i lige år – næstformanden og kassereren vælges i ulige år. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges årligt og for 1 år.
Bestyrelsen varetager klubbens drift og økonomi samt varetager repræsentative og
kommunikative opgaver i klubregi samt i forhold til omverdenen.
Ved eventuel stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen kan udvælge en sekretær, som uden stemmeret deltager i møderne.
Bestyrelsen afholder møder, når bestyrelsen eller formanden finder det påkrævet, dog
mindst 4 gange om året. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden, og der føres protokol over alle forhandlinger.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted, og bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er
til stede.
Bestyrelsens medlemmer og sekretæren honoreres med kontingentfrihed.
Til formand og kasserer kan udredes et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer må ikke modtage andre indtægter fra klubben end de førnævnte.
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Klubbens hovedaktiviteter varetages af udvalgte klubledere, der af bestyrelsen får
ansvar og tilhørende beføjelser for en budgetramme til drift af et aktivitetsområde –
eksempelvis Sejlerskolen, Ungdomsafdelingen, Kapsejlads, Festaktiviteter mv.
Klublederne refererer til bestyrelsen, der er driftsansvarlig myndighed for alle aktiviteter. Klublederne skal rapportere kvartalsvis om status for aktiviteter og økonomi
til bestyrelsen samt deltage i nødvendig mødeaktivitet.
Klubledere honoreres med kontingentfrihed.

Forslag 3
Forslag til kontingentforhøjelse:
Der foreslås følgende kontingenter gældende fra 1. januar 2014:
Aktiv
Familie
Senior aktive
Senior familie
Selskab
Passiv
Junior
Ungdom

2014
950
1.015
620
675
2.000
260
225
480

2013
850
900
550
600
1.600
225
200
425

Begrundelse: Vores kontingentindtægter er faldet med mere end 50.000 siden de
gode år. Det skyldes dels lidt færre medlemmer, men frem for alt den vedtagne reduktion for pensionister.
Vi har sparet på især administration for at kompensere for faldende indtægter fra
forpagtning af Albatrossen. Men vi må alligevel i 2012 se et underskud på 222.000
og et budget for 2013 med et underskud på mere end 50.000.
Vi ønsker som klub stærkere aktiviteter på en række områder. Det kom senest til
udtryk ved generalforsamlingen i marts 2012, hvor man vedtog en forhøjelse af
rammen for sejlerskolen på 20.000. Det kan vel kun betegnes som en sund klub, der
bruger penge på de direkte sejladsrettede ting som sejlerskole og ungdomsarbejde.
Kontingentet er ikke steget i 9 år, mens priserne de seneste 8 år er steget med
25,6%. Den foreslåede kontingentforhøjelse på 12-13% vil give en merindtægt på
ca. 50.000 – altså dække det for 2013 budgetterede underskud.
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Forslag 4
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Lanternen fra 2014 ikke bliver udsendt pr. post, men kan afhentes på kontoret i åbningstiden, såfremt man ikke har
givet tilsagn om at få det tilsendt elektronisk. Der skal i alle numre af Lanternen i
2013 stå, at man skal opgive sin mailadresse, således at klubbladet kan tilsendes
elektronisk.

Forslag 5
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der kun skal være 3 numre af Lanternen pr. år, gældende fra i år.
Januar / februar – Med udsendelse af regnskabet
April / maj – Med sommerens arrangementer
September / oktober – opfølgning på sommerens aktiviteter og vinterens aktiviteter
Årsagen til dette er, at der dels mangler redaktionelt stof til 4 numre, og dels at nedjustere klubbens omkostninger sammenholdt med en øget brug af hjemmesiden.
Bådmotorer og tilbehør
NYT OG BRUGT
Ford Marine fra 50hK - Yanmar Marine fra 9hK. Også med S drev.
Enfield Z drev. Bowman manifolder - oliekølere og varmevekslere.
Marinegear: Borg-Warner - Hürth/ZF - PRM - Technodrive m.fl.
Søvandspumper - ophæng - dæmperplader - aksler - propeller - flanger - koblinger
m.m.
Nye og brugte reservedele til bl.a. Albin - Bedford - BMC - Bukh - Ford - Leyland Mercedes - Perkins - Yanmar - Volvo Penta.
Vi tager gerne din brugte motor i bytte.
Import, reparation, salg, service og reservedele.
RING OG FÅ ET GODT TILBUD!
Ledøje Diesel & Marineservice
Bent Norup Nielsen • Katrinelystvej 26 • 4180 Sorø
Tlf. 57 83 22 00 / 20 26 61 59
www.ledoejediesel.dk •
bent@ledoejediesel.dk
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Køgetur 2012
De fleste tog af sted i løbet af fredagen,
nogle kom fra ferie, og andre stødte til i
løbet af lørdagen.
Lørdag formiddag var der fælles gåtur til
Køge, hvor der blev handlet bl.a. på Køge Torv, hygget med en øl på fortovscafeerne eller undersøgt, om der var nogle gode tilbud i Køges butikker.
Derefter gik turen tilbage til havnen, hvor
der blev slappet af, spist frokost og ladet
op til aftenen.
At tænde grillen kan være svært, men
efter lang tids forsøgen og mange gode
råd så lykkedes det, og aftenen kunne
starte. Super hyggeligt, dejligt vejr, og
afslutning med vore lokale musikere.
Søndag gik turen retur til Brøndby Havn,
her var det klart en fordel at være ejer af
en motorbåd, da det var totalt vindstille.
Men Armadaen mod Brøndby Havn kom
hjem i næsten samlet flok, og en dejlig
weekend med hyggeligt og godt samvær
var slut.

Hanne Schollert

Invitation til danske fritidssejlere
Som man måske har bemærket af en meddelelse, der er lagt ud på hjemmesiderne for
henholdsvis Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Danmarks Fritidssejler Union i
sidste uge, så har Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) besluttet at
igangsætte et pilotprojekt i år målrettet fritidssejlerne. Projektet hedder Sikker kurs.
Til dette projekt søges ca. 200 frivillige test-sejlere, som har en fritidsbåd, ejer en
iPad eller iPad Mini, og som har bestået Duelighedsbevis (teoretisk og praktisk).
Geodatastyrelsen afholder i den forbindelse to informationsmøder i februar måned.
Informationsmøderne foregår i Roskilde den 20. februar på Comwell hotel fra kl.
19:30–21.30 og i Fredericia i forbindelse med bådmessen den 23. februar kl. 14:00–
15:30.
Af hensyn til mødernes praktiske arrangement bedes man sende en uforpligtende
forhåndstilkendegivelse om sin deltagelse senest mandag 18. februar til smg@gst.dk.
Læs mere om projektet her: http://www.gst.dk/Sikkerkurs.htm
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Energiprojekt i BSS Klubhus.
Brøndby kommune har i 2012 udført
første del af et gennemgribende energiprojekt i vores klubhus, blandt andet for
at minimere klubbens og restauratørens
driftsomkostninger. Via etablering af
varmepumpeteknologi, der tager varmen
fra luften og komprimerer den, vil det
være muligt at sænke elforbruget til opvarmning med ca. 50%, forudsat at man
ikke hæver indetemperaturen i lokaliteten.
Vinduer og døre i Albatrossen og baderum var i dårlig stand, men den helt overvejende grund til at udskifte disse var at
spare mange penge i rørføring til varmeinstallationen. De gamle el-radiatorer
bliver siddende som et backup varmesystem, hvis vi får nedbrud på varmepumpen.

Kommunens fremadrettede planlægning
er, at projektet skal indgå i et pc-baseret
intelligent styresystem for elvarme, som i
dag styrer 27 lokationer i kommunen.
Den anden del af energiprojektet omfatter
montering af solfangere, som kan producere varmt brugsvand i sommerhalvåret
samt indgå i opvarmningen i overgangsperioden mellem sommer og vinter. BSS
håber, at kommunen kan finde midlerne i
2013.
Bestyrelsen sender en stor tak til kommunen og især til Teknisk Forvaltning for
støtte ved gennemførelse af energiprojektet.

Vellykket juletræsfest 2012

Juletræsfesten, året sidste officielle arrangement, blev afholdt 9. december
2012. Det var en fornøjelse, at der ikke
var nogen, der blev væk på grund af vejret, selvom sneen føg om ørerne på os.

Dobbelt halvstik

Nytår i havnen - Godt nytår
I lighed med de foregående år har der
været sammenrend i havnen nytårsaftensdag, hvor man ønskede hinanden
godt nytår. Dette glimrende initiativ har
langsomt vokset sig større igennem årene, og der var ca. 35 personer i år, der
trodsede blæst og regn og nød hinandens selskab og fortærede det medbragte mad og drikke.

Der var børn i alle aldre, nyfødte til lidt
over pensionsalderen, der fik en hyggelig
eftermiddag. Der var mulighed for de
yngste for at lave julegaver til familien,
og de lidt ældre kunne forsyne sig med
te, kaffe eller glögg og æbleskiver. Der
blev danset omkring juletræet, mens
julesangene blev frembragt på yndigste
vis. Julemanden fik gaverne uddelt, og
der blev leget med gaverne bagefter.
Gaverne så ud til at være i den rigtige
kategori til alle.
Billederne fra arrangementet kan ses i
hjemmesidens fotoalbum.
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Havnefogedens klumme
God sæson
Havnens personale ønsker jer alle en god
sæson. Og vi glæder os til at se jer alle
igen.

Siden november 2012
Vi har desværre igen haft indbrud på havnekontoret, det var nu kun småting, de
løb med. Men da det er et irritationselement, og af hensyn til sikkerheden for de
oplysninger, vi nødvendigvis må opbevare, betyder det, at vi er nødt til at sikre
havnekontoret yderligere. Havnens personale er allerede i gang med dette.
Alt for mange har stadigvæk ikke overholdt fortøjningsreglerne. De værste syndere har derfor modtaget et brev om dette
fra havnen. Havnebestyrelsen har i den
forbindelse vedtaget, at det koster 1200,dkr. plus materialer, at havnen skal udføre havnebrugerens opgave og montere
fortøjningerne.

VIGTIGT. Se på vores hjemmeside,
hvordan man anlægge korrekte vinterfortøjninger.

Ny havnemærkat kan afhentes fra
1. februar
Alle fartøjer, inkl. joller, der ligger i havnen (undtaget er gæstesejlere), skal altid
være forsynet med gyldig havnemærkat.
Det gælder også fartøjer på land.
Havnemærkaten skal anbringes synligt på
båden i den ende, der sædvanligvis vender ind imod broen.

Søsætning
Det har desværre vist sig at være nødvendigt igen at gøre opmærksom på de gældende regler for søsætning.

Du skal - inden søsætning - sørge for at
have:
 Betalt for søsætningen på havneFristen for at anlægge korrekte (vinter-)
kontoret.
fortøjninger er udløbet. Grunden til at
 Have forevist kvittering for betalt
man skal anlægge vinterfortøjninger er
forsikring.
beskrevet mange gange, men vi gør det
 Monteret den udleverede havnegerne igen:
mærkat for 2013. Den skal sidde i
stævnen i styrbords side, (med minVi vil meget gerne forsøge at begrænse
dre du fortøjer med hækken mod
de mange bøjede pæle, som er forårsaget
broen).
af ensidigt hårdt pres fra vinterstormene.
 Tydeligt navn og hjemsted på båDette hårde pres – sammenholdt med
den.
fastgørelse af fortøjningerne for højt oppe
 have ryddet op omkring og i dit
på pælene, er årsagen til, at de bøjer, og
bådstativ.
som det plejer at være efter en vinter,
skal vi bruge rigtig meget tid (og dermed
penge) på at rette dem op. Så undgår vi
Såfremt disse ting ikke er i orden, vil
bøjede pæle, så sparer vi på de fælles
din båd ikke blive søsat, og du skal
omkostninger.
betale for en ny søsætning.
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Regler vedr. el forbrug
Havnereglementet § 11. Elektricitet
Havnepladslejere kan uden vederlag, kortvarigt, få elektricitet til ….., så længe
pladslejeren selv er tilstede.
Enhver form for el-opvarmning i eller
omkring bådene kræver særlig aftale.
- Ønskes strøm til el-opvarmning, …..
skal der, uanset om båden ligger på sin
havne- eller landplads lejes en måler af
havnen, og forbruget betales efter gældende tarif.
…..
Men har man, i en kort periode, et specielt
behov, kan man lave en aftale med havnefogeden. Har man ikke en sådan aftale
med havnefogeden om brug af el, tager
han altid stikket ud.

Havnekontoret
Havnefoged: Flemming Andresen
Tlf. 4373 6100 / 2345 8026
Man-Tors.: 8-16
Fre.: 8-15,30
Lør-Søn.: Kun nødopkald
Havnesekretær: Jette Lehrmann Jensen
Tlf. 4373 6100
Havneass.: Jens Teilberg
Tlf. 4373 6100
Havnekontoret er åbent
Mandag
Kl. 13.00 til 19.00
Onsdag
Kl. 9.00 til 13.00
Tirsdag – Torsdag Kl. 13.00 til 17.00
Fredag
Kl. 13.00 til 16.00

I oktober nummeret af Lanternen lovede
jeg at komme tilbage med mere om Sejlerskolens nye initiativ om brug af bådene.
I skrivende stund er vi ikke færdige med
oplægget, men det går i al sin enkelthed
ud på, at sejlere med duelighedsbevis til
sejlbåde kan leje en H-båd for et mindre
beløb, når bådene ikke bruges til undervisning. Det vil primært blive den hvide båd,
der bruges til dette formål. Båden skal
gøres i stand indvendigt, og det er et forårsprojekt, som vi godt kan bruge interesserede til. De mere præcise regler for udlejningen er ikke fastlagt endnu, men vi
håber at have det hele klart til fremlæggelse på generalforsamlingen i marts.

Nye elever til den praktiske sejlads kan
tilmelde sig på hjemmesiden, men vent
ikke for længe. ”Først til mølle ” princippet gælder også her.
Vi glæder os til, at sneen forsvinder, og
solen får mere magt, så vi kan komme i
gang med en ny og forhåbentlig rigtig god
sæson.
Vi ses, om ikke før, så til generalforsamlingen.

Navigationsholdet kører fint, og de skal til
Med sejlerhilsen
eksamen sidst i februar.
Anna-Grethe Madsen
Sejlerskoleleder
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i S/I Brøndby Havn
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i S/I Brøndby Havn
Onsdag d. 17. april 2013.
Generalforsamlingen starter kl. 19 og afholdes i Albatrossen.
Dagsorden iht. havnens vedtægter vil have følgende hovedpunkter:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab for S/I Brøndby Havn
Regnskab for 2012 til godkendelse.
Indkomne forslag.
Forslag skal være indgivet skriftligt, senest 3 uger før generalforsamlingen
Godkendelse af budgetramme for det følgende regnskabsår for S/I Brøndby
Havn
Havnens taksblad for 2014.
Valg af medlemmer til havnebestyrelsen
Formand vælges i ulige år
2 ordinære medlemmer vælges i ulige år
Valg af suppleanter til havnebestyrelsen
1 suppleant vælges i ulige år
Eventuelt
Vel mødt / Havnebestyrelsen
Deltagelse i havnens generalforsamling er betinget af, at bådpladslejeren ikke er i
restance til havnen.
På generalforsamlingen har hver bådpladslejer 1 stemme. Den enkelte bådpladslejer
har kun én stemme, uanset antallet af bådpladser han måtte leje.
Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Ingen kan på egne vegne og i henhold
til fuldmagt afgive mere end 2 stemmer.
Opstillede kandidater skal være tilstede eller have tilkendegivet sin opstilling ved
skriftlig fuldmagt.
Personer, som driver erhverv på Brøndby Havn, eller som har deres hovedindtægt fra
arbejde på Brøndby Havn, er ikke valgbare til bestyrelsen

Vidste du?
At alle nye havnebrugere får en rundtur på havnen af havnefogeden, hvor alle praktiske forhold og forpligtelser bliver gennemgået. Rigtig god service!
Redaktøren
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vandet, sommer og vinter, er en væsentlig
ting at lære unge sejlere.
I BSS Ungdom stiller vi en række krav til
sejlerne, for at de kan deltage i vintersejlads. Først og fremmest skal den enkelte
sejler på det personlige plan være motiVinter i Ungdomsafdelingen
veret for at sejle. Det er ikke et ønske for
Siden vinteren 2008/2009 har der i BSS trænere eller forældre, som sejleren skal
opfylde. Sejleren skal have opnået et
Ungdom været vintersejlads. Vintersejkompetence-niveau, der gør, at båden kan
lads er en god mulighed for at forlænge
sæsonen, holde træningen ved lige, sikre håndteres sikkert og selvstændigt. Det er
kontinuiteten i klubarbejdet og holde de ubetinget mere krævende at sejle om vinteren end om sommeren. Derfor skal sejsociale relationer mellem sejlerne.
leren med sikkerhed kunne håndtere lidt
Vintersejlads behøver ikke være så koldt, besværlige situationer, som når jollen
som det umiddelbart lyder – der er meget kæntrer, eller noget går i stykker på bågodt sejlvejr mellem oktober og maj.
den. Trænerne skal være trygge ved, at
Man kan sagtens have en god sejlads,
sejleren med sikkerhed kan modtage og
selvom vandet er 2°C, og det er svagt
udføre en besked. Tilsvarende skal sejlerfrostvejr, hvis det i øvrigt er ordentligt
ne være trygge ved, at vi, som træner,
vejr.
kan hjælpe dem, når de har brug for det.

Vintersejlads
Dette indlæg skrives søndag den 20. januar 2013. Ifølge Ungdomsafdelingens
aktivitetsplan skulle der sejles i dag. Men
havnen er frosset til, og termometeret
viser er -9°C, så det er ikke praktisk muligt at sejle, selvom solen skinner fra en
frostklar himmel.
I disse dage kører retssagen efter den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar
2011, hvor 13 elever og 2 lærere endte i
det kolde vand. Det er atter en anledning
til at overveje, under hvilke forhold vintersejlads foregår.
Sikkerhed for sejlerne er altid det vigtigste i forbindelse med sejlads. Det betyder
sommetider, som i dag, at man som træner og leder bliver nødt til at sige, at der
ikke kan sejles – selv om det kan være en
trist besked for sejlerne. Respekten for
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Kulden i luften og ikke mindst vandet er
det farligste ved vintersejlads – det kan
være livsfarligt. Den rigtige påklædning
er derfor helt afgørende for sikkerheden
og en ufravigelig forudsætning for at
sejle om vinteren. Det mest almindelige
er at sejle i en tørdragt, hvor vandet ikke
kommer ind. Under den har man et eller
2 lag fleece. Typisk er det en fleece heldragt – kaldet bamsedragt. Under de isolerende lag har man et svedtransporterende lag i form af skiundertøj. Denne 3lags opbygning svarer meget til, hvad
man bruger til skisport. Som oftest har
mindst én af trænerne også tørdragt på.
Derudover har man 4-5 mm neoprensko,
hue og handsker. Sådan et sæt tøj koster
typisk 2-3000 kr. Enkelte sejlere foretrækker at sejle i vintervåddragter i stedet
for tørdragter. Vintervåddragter er helt
anderledes end sommervåddragter. De er
praktisk taget vandtætte og væsentligt
tykkere end sommervåddragter. Man har
naturligvis altid sejlervest på – uanset om
det er sommer eller vinter.
Mens BSS Ungdom råder over sommervåddragter, som sejlerne kan låne, råder
vi ikke over tørdragter eller vintervåddragter. Der er flere grunde til det, hvoraf
det økonomiske aspekt er det mindst vigtige. De sejlere, som har kompetencen til
at deltage i vintersejlads, har været aktive
nogle år og vil som oftest have købt sit
eget sejlertøj. Det vigtigste er dog, at
tørdragten er en del af sikkerhedsudstyret, som skal have den rigtige størrelse og
være helt i orden. Det vil være vanskeligt
for klubben at sikre, at tørdragter bliver
gået efter i detaljer – det er den enkelte
sejlers ansvar.
Om vinteren er uledsaget sejlads helt
udelukket. Der skal altid være mindst én

motorbåd med en eller flere trænere med
på vandet. Om sommeren er der mulighed for uledsaget sejlads for de unge
sejlere. Der er en række kriterier, der skal
være opfyldt (de kan ses på hjemmesiden). Bl.a. skal sejleren objektivt have
bestået en række prøver, sejleren skal
subjektivt være godkendt af ungdomslederen, forældrene skal være indforstået
med de forhold, sejladsen kan foregå
under, og endelig skal der mindst være 2
både ude samtidig.
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Ulykken på Præstø Fjord skete fredag
den 11. februar 2011. Få dage inden havde min søn Filip fået sin første vintervåddragt og havde endnu ikke prøvet den.
Ulykken påvirkede os meget og gav anledning til snak om vintersejlads. Om
søndagen spurgte Filip, om vi kunne køre
til havnen, så han kunne prøve vintervåddragten, så han vidste, hvordan den ville
være, når han faldt i vandet. Der var lidt
is på vandet den dag. Filip fik sit fulde
sejlerudstyr på med våddragt, spraytop,
hue, handsker og sejlervest. Med en snor
om livet hoppede han i vandet ved slæbestedet og svømmede rund i over 25 minutter, indtil det blev mørkt. Jeg gik på
broen med termokedeldragt, støvler, hue
og vanter. Da han kom op, var han lidt
kold på hænder og fødder, men ellers
varm – varmere end os, der havde gået
på broen og holdt øje med ham.
Det var fornuftigt at prøve vintervåddragten under sikre, kontrollerede forhold, så man ved, hvordan man reagerer.
Såvel sejlere som trænere har erfaring
med at være i det kolde vand med tørdragter. Konklusionen på forsøget var, at

man sagtens kan være i vandet i en længere periode, uden at man mister kræfterne, når man har det rigtige tøj på. Det er
ikke behageligt at være i det kolde vand,
men det er ikke farligt, som det ubetinget
er, når man ikke er forsvarligt påklædt.

Aktivitetsplan for vinteren
Med indgangen til 2013 har vi ændret på
sejladsprogrammet for vintersejlads, således at der bliver sejlet hver anden uge i
stedet for hver uge. Det skyldes, at der er
forholdsvis få sejlere, som har deltaget i
slutningen af 2012. Årsagen er dels, at
flere sejlere træner i andre klubber, et par
stykker har været sat ud af spillet pga.
sygdom, og dels at de sejlere, som vintertræner i BSS, har travlt med bl.a. skole.
Ved at sætte sejladshyppigheden ned
håber vi at kunne samle flere sejlere, når
der er træning - det gør det sjovere for
såvel sejlere som trænere.

Medlemskort 2013
Medlemsnr.:
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:
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reglerne, kaldet Regel 1, som efterfølges
med en uddybning af mere specielle regNogle af sejlerne deltager i vintertræning ler, kaldet Regel 2. Det er undervisning,
i andre klubber, hvor de deltager i større som vi har lavet de senere år, og som
felter for den bådklasse, de sejler, og
gentagne gange har vist, at det giver sejhvor der er mere målrettet træning. Sådan lerne større tryghed ved at deltage i kaphar det også været de tidligere år, og vi
sejladser, når der bliver lagt protest mod
hjælper de sejlere, som ønsker det, med
dem.
at finde de mest attraktive tilbud. I år
Derudover vil der blive undervist specideltager Rune og Neel i Vedbæk, hvor
der trænes i Europajolle under ledelse af fikt i trim og sejlads af Fevaer, med udklassetræner Christian Rindom. Andreas gangspunkt i en ny video lavet til det
og Filip deltager i 29er træning i Talent- engelske landshold. Ligeledes vil der
center Øst, hvor træningen denne vinter blive undervist 2 aftener i kapsejladsstrategi og taktik.
foregår fra Hellerup havn.

Træning i andre klubber

Landaktiviteter

I samarbejde med Vallensbæk Sejlklubs
ungdomsafdeling gennemføres der duelighedsbevis teori for unge sejlere fra
hele Køge Bugt Kredsen.

Foruden sejladsaktiviteterne er der gennem vinteren en række tilbud til sejlerne
på land. BSS Ungdom har en række unYderligere information kan ses på BSS
dervisningsaktiviteter, som er åbne for
alle unge sejlere fra Køge Bugt kredsen. Ungdom hjemmesiden – ungdom.bss.dk
Vi har igen i år fået Søren Badstue, der er
en af Danmarks dygtigste regeleksperter, Mogens Hansen
til at lave 3 undervisningssessioner. Den
første er en opdatering om, hvad der er
sket af ændringer i de nye kapsejladsregler, som gælder fra 2013. Derefter kommer der en introduktion til kapsejlads-

Kun gyldigt med BSS stempel
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På DS Udviklingslandsholdet
De 2 29er sejlere fra BSS Ungdom, Andreas Kjærgaard og Filip Hansen, er igen
i 2013 udtaget til Dansk Sejlunions udviklingslandshold
For et år siden kom der for første gang
sejlere fra BSS Ungdom på et af Dansk
Sejlunions udvalgte hold, da de 2 29er
besætninger med Nicoline Stender Arentoft & Andreas Kjærgaard og Filip Hansen & Mathias Jespersen blev udtaget til
talentholdet.
Ved udgangen af 2012 sæsonen blev der
lavet om på besætningerne. Nr. 2 båd på
den nationale rangliste med Joakim Salskov-Iversen og Christopher Falholt fra
Yachtklubben Furesøen deler sig og går
sammen med Andreas og Filip.
Gennem vinterens træning og ved indgangen til 2013 sæsonen vil Joakim (YF)
& Andreas (BSS) og Filip (BSS) & Christopher (YF) være konstellationerne i
29erne, hvor BSS Ungdom sejlerne vil
være at finde.
En vigtig opgave for Joakim & Andreas
bliver at prøve at kvalificere sig til enten
Ungdoms VM eller Ungdoms EM i
2013.
Læs mere på BSS Ungdom hjemmesiden
– ungdom.bss.dk.

Søren og Andreas ved Europamesterskabet
2012 for 29er i Polen

(Fotos: Mogens Hansen)

Havnen meddeler:
Ved en beklagelig fejl er stigningen i
HAVNELEJE for 1ste halvår 2013
desværre ikke blevet opkrævet ved
den seneste udsendelse.

Ottetalsknob

Det manglende beløb vil blive opkrævet sammen med havnelejen for
2. halvår 2013.

28

Indlæg fra medlem:
BÅDFORSIKRING HOS QUALITY
MARITIME INSURANCE AS.
Bådforsikringen kan være varm luft.
Efter at have haft min båd forsikret i
mange år hos Quality Maritime, har jeg
netop haft brug for forsikringen grundet
en påsejling af bundsten.
Quality Maritime Insurance AS er dog
ikke et forsikringsselskab, men en ”broker”, som udbyder billige forsikringer og
formidler forsikringsansvaret til et forsikringsselskab. Quality Maritime leverer
forsikringsbetingelser på deres papir og
administrerer opkrævning. Quality Maritime ”sælger” herefter forsikringsporteføljen til forsikringsselskaber rundt om i
verden – og beholder selv en ”lille provision” for ydelsen. Quality Maritime antages at have ca. 2000 forsikrede både i
Danmark.
Tidligere år var forsikringsselskabet
hjemmehørende i Norge og senest i Danmark. Men sidste år flyttede Quality Maritime forsikringen til Lemma, hjemmehørende i Gibraltar. Selskabet var på det
tidspunkt i økonomiske problemer – og
var selvfølgelig interesseret i (billigt) at
forsikre kunderne hos Quality Maritime.
Forsikringen blev tegnet uden dækning af
de nordiske landes forsikringsgaranti.
Dette blev ikke nævnt over for kunderne
– men beskrevet som fornyelse af forsikringen på samme vilkår.

Da så forsikringsselskabet ikke havde
flere penge, så gik Lemma, Gibraltar i
betalingsstandsning.
Hvad værre er, så ophørte Quality Maritime også med at hjælpe deres nødstedte
kunder økonomisk.
Quality Maritime er varm luft, som driver investeringsvirksomhed med forsikringstageres indbetalinger. Hvad hjælper
det, at kontingentet er billigt, når forsikringen er en lodseddel, hvor der måske er
udbetaling, hvis skaden rammer dig.
Quality Maritime har ikke forsikringsgenet og fortjener ikke fremtidige forsikringskunder. Når de een gang kan lade
kunder i stikken, så kan de gøre det igen.
De antager givetvis, at nogle få fortabte
kunder ikke kan påvirke deres glimrende
forretningskoncept og billige forsikringer.
Hvis nogen skulle lade sig friste af Quality Maritime’s billige bådforsikring, så
bør de genoverveje sagen, da der kan
være en væsentlig grund til deres billige
forsikring! Forsikringen kan være varm
luft.
Med venlig hilsen
Niels Frich
Brøndby sejlklub - 425
-------------
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Redaktøren har efterfølgende bedt forsik- Nå må vi vente på bostyret som skal legringsselskabet om en kommentar og har ge frem sin rapport og eventuelt utbetale
dividende.
modtaget følgende:
Vi kan ikke forstå Niels Frich's hensikt
Det er med beklagelse vi registrerer Niels
med å gå ut med dette nå da vi alle må
Frich's leserbrev og har følgende komvente på booppgjøret som skal foreligge i
mentar.
februar før videre konklusjoner bestemmes.
Det er feil oppfattning av Frich at det
eksisterer en "Skandinavisk garantiordAlle våre kunders forsikringer (også
ning”. Det er de enkelte land som oppNiels Frichs) ble flyttet til selskapet Narettholder er garantiordning for lystbåt og
vigators & General (Zurich Group) i Seppr d. d eksisterer ikke dette i Danmark
tember da vi ble klar over problemene.
(ref : tidligere var han forsikret i Alpha
Group, København).
Med vennlig hilsen / Best regards
I Norge finnes en generell garantiordning
QUALITY MARITIME
for lystbåt for Norske kunder som havarerer i Norsk territoralfarvann hvis forsikringsselskapet er Norsk. Dvs. danske
kunder som havarerer i Danmark ville
uansett ikke vært omfattet av garantien
hvis den var gjeldende.
Vi har reparert flere tusen båter i de 20 år
vi har formidlet båtforsikring. Det er
imidlertid første gang gjennom alle disse
år hvor det har oppstått problemer. I
selskapet Lemma hvor forsikringene ble
tegnet ifra Januar 2012 ble alle utbetalinger innstilt ifra høsten 2012. Dette er jo
sterkt beklagelig, da Quality Insurance
har overført mange millioner i premiepenger gjennom hele vår og sommersesongen til selskapet som skulle stå for
skadeutbetalingen.

30

31

BSS ÅRSAKTIVITETER 2013
Generalforsamling
Standerhejsning
Pinsetur (Skanör)
Sankthans
Køgetur
Sailors Cup
Afriggertur
Standernedhaling
Julebanko
Juletræsfest

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00Lørdag den 20. april kl. 17.00
Fredag den 17. maj – søndag 20. maj
Søndag den 23. juni. Bål tændes kl. 21.30
Fredag den 9. august – 11. august
Lørdag den 7. september
Lørdag den 12. oktober
Lørdag den 19. oktober kl. 16.00
Tirsdag den 3. december kl. 19.00 – 22.00
Søndag den 8. december kl. 14.00 – 17. 00

Klubaften om flotilliesejlads til Skt Petersborg
Som et nyt vinterinitiativ vil vi indføre klubaftener i Albatrossen den sidste torsdag i
hver måned. Ved alle arrangementer er der mulighed for at købe dagens ret, og kl.
19 vil der være en større eller mindre aktivitet.
Sidste torsdag i januar, dvs. d. 31/1, vil Rudi Junghans komme og fortælle om sin
deltagelse i flotiliesejlads via de Baltiske Lande til Sankt Petersborg sommeren
2012. I februar vil der som tidligere annonceret være et foredrag om langturssejlads
til Skotland
Vel mødt!

Foredrag om langturssejlads til Skotland
Så er der planlagt et spændende foredrag om langturssejlads til Skotland.
Beætningen på SY-Hannah af Brøndby, Ulla, Kirsten og Frits vil fortælle og vise
billeder fra deres 7 uger lange tur fra Brøndby – Nykøbing Mors – Thyborøn – Inverness – Caledonia kanalen – Tobermory (de indre hebrider) – Barra (de ydre hedbrider) – Stornoway – Kirkwall på Orkney øerne – Fair Isle – Lerwick på Shetlands
øerne – Mandal Norge – Anholt – Brøndby.
Foredraget vil blive afholdt i Albatrossen, Torsdag 28. februar 2013, kl. 19.00, hvor
BSS vil servere kaffe/te til de fremmødte.

Returadresse:

Returneres ved varig adresseændring

Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre

Venligst oplys din mailadresse til kontoret eller pr. mail til
bss@brondbyhavn.dk eller lanternen@bss.dk, således at klubbladet kan sendes elektronisk.

