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Kontor

Sejlklubbens bestyrelse

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

Formand
Næstformand
Kasserer

Peter Bodin
Kristian Lykkestrand
Alexander
Borch-Andersen
Best.medlemmer
Peter Frederiksen
Ole Quitzau
Kristian Grønbech
Suppleant
Dennis Hansen
Mail:

Hjemmeside
Havnefoged:

www.brondbyhavn.dk
Jan Ernst, 2345 8026

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

Inge Christophersen, 2279 3515
Ulrik Petersen
Rosendahls - Schultz Grafisk A/S
250 stk
En vinterdag i havnen
Øyvind Hansen, S/Y Ramsalt

Lanternen udkommer 3 gange årligt i januar/
februar, maj/juni og september/oktober. Sidste
frist for indlevering af stof til næste udgave er 1.
maj 2016.
Redaktionen modtager gerne artikler fra læserne i
elektronisk form. Ledsagende billeder sendes
separat og skal mindst have en opløsning svarende
til et digitalkamera med 5 megapixel.

Annoncepriser 2014 pr. nummer
1/1 side
1/2 side
1/4 side

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

bestyrelsen@bss.dk

Alexander
Borch-Andersen
Peter Bodin
Kristian Grønbech

Albatrossen
Sejlads
Strategi og
Sejlads
Kristian Lykkestrand
Husansvarlig: Peter Bodin
Peter Frederiksen
Ture og IT:
Peter Frederiksen

2294 0203
6067 0815
4139 0310
6072 8191
6067 0815
6170 7181
6170 7181

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

Mail:

2443 8095
2274 4483
3175 7615
2099 8830
2424 0900
2325 2325

ungdom@bss.dk

Sejlerskolen
Leder
Instruktører

Flemming Madsen
Benny Sørensen
Jens Højgaard
Niels Koldsø
Sten Quist
Steen Bentsen

6066 7476
2163 2178
5122 4210
4038 9468
2970 7171
2160 8162

Bådsmænd

Bjarne Dansberg

5077 6803

Mail:

fm@bss.dk

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

6170 7181
2323 2383
4139 0310
2094 1397

Bestyrelsens ansvarsområder
Kasserer:

Brøndby Havn

6067 0815
6072 8191
2294 0203

Sailors Cup
Koordinator

Peter Bodin

60 67 08 15
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Indmeldt siden sidst:

Martin Friis Dragkilde
Thomas Poulsen
Christian Anker Jørgensen
Kristian Estrup
Tobias Davidsen
Jesper Øhrgaard og
Bilal Buyukyorulmaz
Kim Bagge Johansen
Kasper Emil Harpsøe
Nils Deichmann
Maj-Britt og Henning Warrer
Simon Kristian Hvorup Knudsen
Peter Mallow
Noah Melsted Sørensen
Mads Funch Hansen
Benjamin Sayoc
Rebecca Sayoc

R-19
E-36
R-27
G-20
G-22
R-15
H-58
F-6
E-42
H-59
H-50
A-5
junior

25- og 40-års jubilæum i BSS
Ved standernedhalingen den 17. oktober havde klubben 7 medlemmer med
25 års jubilæum og 3 medlemmer
med 40 års jubilæum. Stort tillykke
fra alle i BSS.

junior
junior

Pr. 31. december 2015 havde
BSS i alt 475 medlemmer.

I dette nummer:
Nye medlemmer
Rundt om klubben
Klubaften
Generalforsamling 2016
Regnskab 2015
Prisliste BSS 2016
Julebanko
Sejlerskolen
Fælles sejlads i BSS 2015
Afriggertur 2015
Havnen
Havnens generalforsamling
Aktiviteter

Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7-14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18-19
Side 20
Side 21
Side 23
Side 23
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RUNDT OM KLUBBEN
Kære BSS’er

grundlæggende kan lægges ind på 2
måder:

Godt Nytår! Må det nye år blive
spændende og hyggeligt med mange 1. Du henter kalenderen og lægger
gode timer på vandet og i vores dejliden ind i din telefon, på din tablet,
ge havn og sejlklub.
iPhone, iPad, eller computer. Ved
at hente kalenderen, så får du ikke
I denne tid, hvor dagene bliver længefremtidige ændringer med, hvis fx
re og længere, så er det planlægningset arrangement bliver flyttet. Du
tid. Vi har i bestyrelsen lavet en aktifår kun kalenderen som den så ud,
vitetskalender for hele året, og opgada du hentede den. I 2017 skal du
ven er at få kommunikeret kalenderen
så hente det nye år ind i din kalenud til alle medlemmer. Det vigtigste
der osv. Du kan til enhver tid sletvil altid være, at vi taler sammen og
te kalenderen fra din telefon.
minder hinanden om, at der er et arrangement i klubben! På den måde
2. Du abonnerer på kalenderen! Det
opstår det fællesskab, som en sejlklub
er langt den smarteste måde, men
er til for.
også lidt mere besværligt at få til
at virke. Ved at abonnere på kaSkal vi se på den tekniske del af,
lenderen vil du få alle fremtidige
hvordan vi som bestyrelse
ændringer ned på din telefon auto’offentliggør’ et arrangement, så har
matisk. Kalenderen vil fx også
vi mange muligheder. I dag er det
virke i 2017 og 2018, uden at du
sådan, at arrangementerne bliver vist i
skal foretage dig noget. Samtidig
bladet, slået op i klubhuset, lagt ud på
vil din kalender indeholde aktuel
BSS’ hjemmeside, oprettet som aktiog opdateret information om de
vitet på Facebook og nogle gange
arrangementer, som du eventuelt
sendt ud som mail, men for, at ’det
vil komme til. Kalenderen fungeikke skal være løgn’, så er der endnu
rer kun for dig, så længe vi i BSSen måde for dig at få BSS aktivitetsbestyrelsen vedligeholder den,
kalender på. For dig, som bruger din
eller så længe du vil abonnere på
kalender på din smartphone/tablet/
den. Du kan til enhver tid slette
computer, så har vi lavet en BSSlinket.
internetkalender!
Du får også lige linket direkte til voNår det først virker, skal du intet fo- res kalender.
retage dig andet end at se på din kalender. QR-koden, som du ser, er et
https://calendar.google.com/calendar/
link til vores internetkalender, og her ical/bssejlklub%40gmail.com/public/
er det vigtigt at forstå, at kalenderen basic.ics
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Kalenderen udgives af bssejlklub@gmail.com.
Ellers er der mange ting, som vi kan
tage fat på i år. Vi savner en, der vil
lede et byggeprojekt til vores nye
grillplads. Vi er nok frivillige, der vil
hjælpe til, men der skal være en, som
kan stå for planlægningen. Hvis det
er noget for dig, så sig til, så at vi kan
få en ny grillplads på havnen.

Klubaften 28. januar 2016
På klubaftenen fortalte Henrik Frederiksen underholdende og fangende
om sin eventyrlige tur På tømmerflåde ned af Amazonfloden. En tur på
3000 km, der varede 5 måneder. De
mange fremmødte medlemmer fik
en sejladshistorie ud over det sædvanlige.

Med sejlerhilsen og ønsket om en
god sæson 2016,
Peter Bodin
Formand BSS.
Scan den QR
kode, du foretrækker, med
din mobiltelefon
QR kode til internetkalender

QR kode til BSS dropbox med link til
internetkalender
Den lilla tekst på kalenderen til højre
viser BSS kalenderen, som den ser ud
på min telefon. Hvis der bliver lavet
om i kalenderen, retter den sig selv.

Foto Mogens Hansen
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Ordinær generalforsamling
tirsdag den 15.marts 2016 kl. 19 i Albatrossen
Dagsorden:
1

Valg af dirigent

2

Fremlæggelse af forhandlingsprotokollen, jfr. §12.

3

Beretning fra bestyrelse og klubledere

4

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6

Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende
regnskabsår.

7

Forelæggelse af budget til godkendelse

8

Valg af bestyrelse, jfr. §10.
Valg af formand (Peter Bodin modtager genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlemmer (Peter Frederiksen, Kristian Grønbech og Ole Quitzau modtager genvalg)
Valg af suppleant(er). (Dennis Hansen modtager genvalg)

9

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. §11
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Eventuelt

Vedr. punkt 5. Her har bestyrelsen 3 forslag:
Inge ønsker at fratræde som redaktør af klubbladet Lanternen, og vi søger derfor en
afløser. Inge vil gerne bistå den nye redaktør med de næste udgaver af Lanternen, så
overgangen bliver så let som muligt.
Der er ønske fra flere medlemmer om at etablere en overdækket grillplads på arealet
mellem I- og K-broerne. Vi søger derfor frivillige medlemmer, som vil stå i spidsen
for et sådant projekt. Grillpladsen skal etableres i samarbejde med havnens bestyrelse og Brøndby Kommune.
Vi søger som altid frivillige til at arrangere et eller flere sociale arrangementer. Det
kan være Stander-op fest, Stander-ned fest, Julebanko, klubaften eller en sejltur.
Vel mødt
Bestyrelsen i BSS
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Prisliste for Brøndby Strands Sejlklub 2017
2016

2017

Indmeldelsesgebyr, senior

60

60

Indmeldelsesgebyr, junior

60

60

Kontingent aktiv pr år

990

1030

Kontingent familie pr. år

1060

1100

Kontingent selskab pr. år – dog specielle vilkår

2100

2150

Kontingent passiv (dvs. uden bådplads i Brøndby Havn), pr år

270

280

Kontingent junior 7 til og med 18 år pr år

235

250

Kontingent ungdom 19 til og med 24 år pr år

500

520

Sejladsgebyr for junior/ungdom pr. år

650

670

Sejladsgebyr for seniorer, pr. sæson (ekskl. eksamen)

1700

1700

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, pr. sæson (ekskl.
eksamen)

5100

5100

Eksamensgebyr *)

200

200

Navigationsundervisning, pr. sæson (ekskl. undervisningsmaterialer og eksamen)

1100

1100

Undervisningsmaterialer, ca pris (søkort, bøger, passer, lineal
mv).

900

900

Eksamensgebyr *)

110

110

Depositum medlemskort

100

100

Depositum medlemsnøgle

250

250

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til september i skolebådene:

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til
marts:

*) Betaling til Søfartsstyrelsen, som også fastsætter prisen.
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Julebanko 2015
2 af de nye bestyrelsesmedlemmer
havde velvilligt arrangeret julebanko
i Albatrossen. Der var stort fremmøde
- faktisk fuldt hus, gode præmier, højt
humør og ikke mindst veloplagte
værter. Ole havde styr på præmierne
med publikums hjælp, og Alexander
råbte numre op, som om han ikke
havde bestilt andet.
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Deltagere, som ikke er tilmeldt sejlerskolen, opkræves et mindre gebyr
på 100 kr. på dagen.
Her sidst på året 2015 var 6 sejlerskoleelever til prøve, alle bestod.
Flere af disse elever fortsætter deres
aktiviteter i havnen, ligesom vores
flittige bådsmand Bjarne begyndte på
at renovere to af vore tre skolebåde.
Kim, som er i gang med sit duelighedsbevis, har været en stor hjælp
i dette.
Sejlene til de 2 både er blevet renoveret og er nu klar til en sæson mere.
Den tredje (hvide) må blive på land
et år mere.

Kursusdage: 19. og 20. marts kl. 9.00
- 15.00
Med venlig hilsen
Flemming Madsen

OHØJ - OHØJ!!
Brøndby Off-shore 2016
SKIPPERMØDE onsdag
morgen kl. 8,00 (ons.4./5.)
tors.(Kr. Himmelfart) 5./5.til
Søn.8./5.
Så er det igen tid til en god
oplevelse - kom frit frem!

Desværre driller vintervejret også os,
men vi håber på et mildere stemt forår, så vi kan komme videre med arbejdet og blive færdig til sejlsæsonen.
Turen går til Stralsund
Det er dejligt, at flere har vist interes- En dejlig levende by med mange spænse for at blive instruktør i BSS’ sejdende ting at se, gode spisesteder, og der
serveres også en øl her og der.
lerskole den kommende sæson. Vi
Om lørdagen sejler vi ofte til Vitte på
har nu mulighed for at modtage nye
Hittensee, hvor vi griller i fællesskab og
elever og kan se sommeren i møde.
hygger.
Derfor har vi planlagt at afholde kurVi stikker hjemover meget tidligt søndag
ser for instruktørerne i løbet af formorgen.
året.
Alt sammen selvfølgelig afhængig af
vejret. Det falder jo tidligt i år, så vi håber på Forårsagtige vejrforhold.

I marts måned afholdes tovværkskursus, hvor alle BSS medlemmer er
meget velkomne. Steen Bentsen unEr der spørgsmål, kan du ringe ”Malik”
derviser i Eventyrstuen.
på 21 60 81 62
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Fællessejlads i BBS 2015

4 både deltager (se fotos). Vi sejler
mod Køge, vinden er svag til let. Ved
Tre BSS kammerater satte sig forrige vendepunktet i Køge tiltager vinden
vinter for at starte fællessejlads på
og sætter gang i fællessejladsen.
Køge Bugt.
Steen og Freddy i Bandholm 27, JeIdeen med fællessejladsen er at kom- sper i LA30, Andreas i Amigo27,
me ud at sejle i en flok sejlbåde og
Otto og Kristian Grønbech i Scammøde andre BSS kammerater.
pi30. Sejltid ca. 4:15.
Det er ikke kapsejlads, dog har det
Anden sejlads kommer afsted lørdag
smag af konkurrence, i og med at der d.22 august 2015:
kæmpes om at komme først.
Bare 3 både deltager. Turen gik igen
Sejladsen giver mulighed at teste sin mod Køge i svag og meget svag vind
båd mod andre bådtyper og få brugt fra en østlig retning..
egne skipperfærdigheder.
Alle fællesture er med start fra
Brøndby havn. Det er lørdag kl.1000,
der er afgang.
Hvor sejler vi hen? Den på dagen
overvejende vindretning/vindstyrke
bestemmer, hvor vi sejler hen.
Hvordan gik det med fællessejladsen
i 2015?
Første sejlads kommer afsted lørdag
13 juni.

Otto var hurtigst med sit blå genakker
sejl (se foto) og han kunne holde båden sejlende i den døende vind mod
Køge.
Andreas sejler med sin hvide spiler.
Ved vendepunktet kom vinden tilbage i let styrke fra sydøst, og alle tre
både fandt på forskellige sejlføringer
for at få den gode fart og komme
hjem til BSS igen.
Flere fællessejladser i 2015 blev opgivet pga. dårligt vejr, manglende
tilmelding m.v.

19

I sæsonen 2016 fortsætter vi med fællessejladserne fra Brøndby havn.
Vi har oprettet en side på Facebook,
hvor interesserede kan følge med i
sejladserne. Siden hedder Køge Bugt
Sejlerforum. Anmod om optagelse
via Facebook. Hvis man ikke er på
Facebook, kan man få info via e-mail
eller telefon/sms.
Kontakt BSS’ bestyrelse ved interesse eller find os i havnen på H-broen,
når det gode sejlervejr kommer.
Tak for ordet og god sæson 2016 til
alle.
Sejlerhilsen
Kristian Grønbech

Standerhejsning 2016
Standeren bliver sat lørdag den 16.
april kl. 16.00, og BSS er som sædvanlig vært ved en forfriskning i Albatrossen.
Derefter er der standerhejsningsfest i
Albatrossen - nærmere program følger senere - vel mødt til alle.
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Afriggertur 2015
Slusens sene åbning om eftermiddagen var i år ændret fra kl 16 til 18, og
det bevirkede, at mange ikke ville
deltage. Nogle skulle til fest om aftenen, og andre brød sig ikke om at
sejle hjem i mørke.
Derfor besluttede nogle at afholde
afriggerfrokost i Havmågen. På selve
afriggerturen deltog derfor kun 2 sejlbåde og en motorbåd med i alt 11
deltagere. Vejret var rigtigt fint efterårsvejr med sol, få skyer og let østlig
vind. Efter formiddagskaffe og kage
ved Fisketorvet sejlede vi gennem
Frederiksholms Kanal, derefter bag
om Holmen, forbi Georg Stage og til
den lille havn ved det gamle B&W.
Her kunne vi alle sidde på bænkene
og nyde frokosten i det fri. Hjemturen
gik gennem Christianshavns Kanal,
og da den sydlige del af havnen var
spærret pga. roning indtil kl 15. 30,
sejlede vi en ekstra gang rundt om
Christiansborg.
Steen (fra Malik) havde talt med
dem, som betjente slusen, og de havde antydet, at der måske ville blive
åbnet kl 16. Vi tog chancen og sejlede til slusen, og ganske rigtigt så blev
der åbnet, og vi kom hjem til Brøndby Havn til sædvanlig tid.
Peter & Asta
Sea-Tramp
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storme, så hvis din båd står på land,
så husk også at checke evt. presenninger.

Kære havnebrugere,
Vintersæsonen er over os, og det er
her, man skal være særligt opmærksom på sin båd, specielt hvis den ligger i vandet.

Der er desværre stadig mange, som
ikke har vinterfortøjning på, når de
ligger i vandet i vinter, og som er blevet underrettet og bedt om at bringe
det i orden

Jan Ernst, Havnefoged
Mandag - torsdag 08.00 -16.00
Fredag 08.00 - 15:30
Så husk at komme forbi din båd - der på mobil 2345 8026
har været og er måske stadig is i hav- Mail: havnefoged@brondbyhavn.dk
nen. Der har desuden været nogle

En vinterdag på stranden

Havnen afholder ekstraordinær generalforsamling den 27. april 2016 kl.
18.30
Og
Havnens generalforsamling 2016 finder sted
onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00
Indkaldelse med dagsorden følger.

Fotos Kristian Grønbech
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BSS ÅRSAKTIVITETER 2016
Følg med på hjemmesiden og opslagstavler i havnen for yderligere aktiviteter.
15. marts kl. 19.00
16. april kl. 16.00
4. - 8. maj
13. maj kl. 16.00

BSS generalforsamling 2016
Standerhejsning
Brøndby Offshore - Stralsund
Pinsetur til Skanör 2016
Pinseturen til Skanör er fra fredag til mandag eller så længe
man ønsker at deltage.

Havnen i fin vinterdragt

Fotos Øyvind Hansen

Returadresse:

Returneres ved varig adresseændring

Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre

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

