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2921 0935
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BESTYRELSENS-ANSVARSOMRÅDER

Kasserer: Kim Johnsen
Albatrossen: Peter Bodin
Sejlads: Kristian Grønbech
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Ungdomsleder: Vakant
Instruktører: Bjørn Kristensen
Kim Mortensen
Per Rønnei
E-mail:
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Lanternen udkommer 3 gange årligt. I januar/februar,
maj/juni og september/oktober.
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Redaktionen modtager gerne artikler, rejsebeskrivelser,
fotografier eller gode idéer til indhold fra læserne. Send
dit indhold, eller kontakt Lanternens redaktør på
lanternen@bss.dk.
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HENRY KOM PÅ BESØG
Se billederne fra havneuddybningen

Holdninger, der kommer til udtryk her i bladet, er ikke
nødvendigvis udtryk for BSS’ officielle holdning.
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SIDEN SIDST
Nyt fra havn og klubber

SIDEN SIDST
Nyt fra havn og klubber
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6066 7476

Instruktører: Benny Sørensen
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John Norup
Alexander Borch-Andersen
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Mogens Hansen
Jens Møller
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Jørgen Johnbeck
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SIDEN SIDST
Nyt fra havn og klubber

NYT MEDLEM I BESTYRELSEN
ils på Jutta Haahr
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Find alle numre af Lanternen her - www.bss.dk/klubbladet-lanternen
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H AV N E U D D Y B N I N G
Sidst i april og i starten af maj havde havnen besøg af skiben ”Henry”, som skulle uddybe forskellige steder i
havnen. Skibet skulle også udskifte gamle pæle, og der var derfor monteret en rambuk på siden af skibet. Det
er vist længe siden, havnen har haft besøg af så stort et skib.

Billedet viser solen og mit lille solpanel på båden. Solen er jordens
vigtigste energikilde, som giver os lys og varme. Vi kan bruge lyset
direkte til at lave strøm ved hjælp af solpaneler. Effektiviteten af
solpaneler bliver hele tiden forbedret, og priserne falder fra år til år.

Som sejlere kan vi gøre en forskel
Kære BSS’er.
Jeg tillader mig at bruge min status
som formand for Brøndby Strands
Sejlklub til at slå et slag for miljøet. Billedet her viser mit solpanel til
1.900 kr. alt inklusive. Det giver op
til 50 Watt - eller lige knap 4 Ampere ved 13 Volt.
Nu har jeg endelig fået sat det op
på et stativ, så det hele tiden holder bådens batterier opladede. Det
gør, at jeg altid har strøm på, når jeg
kommer ned til min båd, og som en
sidegevinst holder batterierne i flere
år. På Samsø havde vi kun solpanelet liggende på ruffet, og alligevel
kunne vi holde hele båden kørende
med lys, router, telefoner, iPad (og
Tour de France) og computer i et
par døgn uden landstrøm.
Ser du forsidebilledet, så er det næsten symbolsk, at Øyvinds båd ligger alene for anker kun med solen
som energikilde. Jorden ligger alene i verdensrummet, og uden solen
var jorden kold og livløs. Vi

glemmer det i dagligdagen, og de
mange år, hvor vi har talt om kul-,
olie- og atomkraft, som de eneste
rigtige energikilder, har gjort, at vi
er kommet bagud i den nødvendige omstilling.
Hvis vi lærer at udnytte solens stråler fuldstændigt, kan solen give
menneskeheden op til 10.000 gange mere energi, end vi bruger på
jorden i dag. Danmark skal være
fossilfrit inden 2050, men mange
lande omkring os skruer heldigvis
op for ambitionerne og bliver fossilfrie endnu tidligere.
Det haster for menneskeheden at
udnytte solen meget, meget bedre, og her kan vi gøre en forskel i
en sejlklub! Vi er tættere på naturen
end de fleste, og vores holdninger
og meninger er vigtige i en grøn
omstilling. Vi, som søens folk, er
vant til at klare os og forstår at leve
godt og finde smarte løsninger, der
virker. Fx er der både i sejlklubben

som er gået ’all-in’, så selv kogeplader og vaskemaskine kører på solenergi.
Vi kan gøre en positiv forskel ved at
fortælle omkring os, at det kan lade
sig gøre at leve dejligt og komfortabelt i dagevis, uden at skulle bruge
mere energi end solen kan levere.
God sommer!
Med sejlerhilsen
formand Peter Bodin
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Sommeren er i fuld gang, og modsat sidste år er vi i år blevet velsignet med masser af solskin og høje temperaturer.
Det kan mærkes på aktiviteten på havneområdet, hvor der
er fuld fart på i øjeblikket og masser af folk på både vand
og land.

Sejlersæsonen startede med en kold 1. maj, men blev
allerede dagen efter forbedret med ægte sommervejr,
som stort set har holdt siden. Jesper beskriver, at sæsonen med det fine vejr er forløbet helt efter planen hidtil,
og at folk opfører sig venligt og pænt.

Det er herligt, men det gør det også vigtigt, at alle overholder reglerne - både de skrevne og de uskrevne - for at
gøre den travle tid mere behagelig for alle. Det plejer da
heller ikke at være noget problem, så fortsæt med at passe
på hinanden, og vær hensynsfuld, når I færdes på havnen.

Han er også godt tilfreds med, at parkeringspladsen
blev tømt i tide før 15. april for at gøre klar til restaurantgæster og øvrige besøgende. Der har i år været stor
forståelse for, at pladsen skulle tømmes. Selv ejerne af
de få både, som skulle tvangsflyttes, har været yderst
samarbejdsvillige, og det har givet havnepersonalet et
smil på læben.

Ellers er personalet i store træk blot i gang med den
almindelige vedligeholdelse og sørge for at gøre havnen pæn og indbydende. Der er blandt andet en god
mængde græsarealer og hække, som skal ”håndteres”,
som Jesper udtrykker det.

S E J L E R S K O L E N
Sejlerskolen oplever i år en hidtil uset interesse, og det
går efter leder Flemming Madsens mening ”over al
forventning”. Sejlerskolen er i år oppe på 24 elever, og
Flemming har endda fået forespørgsel på, om han kunne tage et par stykker mere. Så mange elever har skolen
vist aldrig set før.
Heldigvis har Sejlerskolen også fundet flere nye instruktører og står slet ikke med den instruktørmangel, som
prægede sidste års undervisning. Med den store elevtilslutning kan der dog altid bruges et par hænder ekstra,
så Flemming vil med glæde høre fra dig, hvis du går
rundt med instruktørambitioner i maven. Der er nemlig
stadig én dag, hvor alle er ude at sejle, og der kunne
Flemming godt bruge en ekstra instruktør.
Den store elevtilslutning startede allerede i foråret, og
og noget af forklaringen skal findes i det faktum, at deder er kommet en del nye medlemmer til klubben samt
en del, som lige har købt bå. Og så har det fine vejr nok
også skubbet lidt til folks lyst til at komme på havet. Så
med Flemmings ord kører det ”for fuld skrue”.

RENOVERING-AF-BÅDPLADSER
Af de større ting, man skal være opmærksom på denne
sommer, nævner havnepersonalet, at per 1. september
SKAL pladsen i område 14 og 15 være ryddet. Årsagen er,
at de pladser, som bådene står, på skal renoveres.
Det betyder, at fra 1. september og cirka 14 dage frem,
bliver der ikke taget både op. Det er ganske simpelt fordi,
at kranen på dette tidspunkt er i fuld gang med at flytte
både mellem område 14 og 15.
Havnefogeden opfordrer til, at man skriver sig disse datoer bag øret. ”Ingen regel uden undtagelser,” som Jesper
beskriver det, men fremhæver dog, at personalet helst
undgår at skulle pause renoveringsarbejdet for at hive
både op.

B Å D E - P Å - L A N D
Det er, som beskrevet i din kontrakt, ikke tilladt at have
både stående på land efter 1. juni. Det har hidtil ikke
været håndhævet specielt effektivt. Så i år bliver det en
særlig kæphest for personalet. Det kræver en godkendelse og et særligt mærke at få lov til at stå på land, og
det kræver, at man har en god årsag til at stå der.

U N G D O M S K L U B B E N
Intet nyt er godt nyt, siger man. Og det er ganske sandt
i Ungdomsklubbens tilfælde. Bjørn Kristensen melder
om, at alt kører fuldstændigt som planlagt helt uden
slinger i valsen.

Så hvis du har behov for at stå på land efter 1. juni, så
skal havnepersonalet have besked, så slipper både du
og havnepersonalet for en masse unødvendig kommunikation. Og Jesper fortæller, at hvis man har en gyldig
årsag, så får man som udgangspunkt også lov.

Dog mangler klubben stadig en leder, så hvis du vil være
med til at vise vejen for de unge sejlere, og føler, at du
kan lede klubbens aktiviteter, så vil Bjørn rigtig gerne
høre fra dig.
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KAPSEJLADS-HVER-TIRSDAG
En beretning fra banen

Fra raceqs hjemmesiden
efter sejladsen.

som skal starte samtidig med, at vi
falder af til læns.

Før starten
Det mest hektiske tidspunkt i hele sejladsen. Vi er mange både, der
kæmper om at få den bedste placering, lige inden startskuddet går.
Lykkes det at komme helt frem som den første på startlinjen, uden at sejle
for tidligt over, så dækker konkurrenterne ikke for ens vind, men man dækker
tværtimod for dem og får en stor fordel.

Af Peter Bodin

Vi er et bruttohold på seks mand
m/k, der har sejlet sammen i flere
år, som nyder at komme ud på vandet hver uge i sommersæsonen og
’få luft under vingerne’. Mange opfatter kapsejlads som en dyr konkurrencesport, ligesom vi kan se det i
Volvo Ocean Race, men vi har selv
holdt investeringerne nede på et
minimum.
De ting, vi har fået gjort ved båden
gennem årene, kommer os også til
gode, når vi sejler på weekendtur og
på sommerferie. Hvis du selv prøver
at sejle kapsejlads, vil du opdage,
at tov skal have de rigtige længder,
blokke skal sidde de rigtige steder,
og spillene skal virke, når du hiver
sejlet hjem. Spilaflasterne må ikke
gå i bekneb, og farverne skal være
tydelige. Ellers går der alt for meget

tid med de mest simple ting, når det
blæser, og det skal gå lidt stærkt.
Som noget nyt i år har vi fået programmet raceqs til vores mobiltelefoner. Man installerer programmet,
opretter en brugerprofil, og hver
gang der er kapsejlads, lægger vi
mobiltelefonerne fast nede i kahytterne i de kapsejlende både. Bagefter kan vi alle, i bedste Volvo Ocean
Race stil, se, hvordan vi har sejlet
mod hinanden.
Billedet på næste side viser, hvordan vores båd Julie bliver sejlet agterud på krydset af 806’eren Farsvel.
Grafikken viser kysten til styrbord og
vindretningen, som kommer oppefra.
Programmet og hjemmesiden er
særdeles avanceret og beregner
den aktuelle vindretning ud fra
meteorologiske data og ud fra et

gennemsnit af alle bådes sejlede
retninger. Vi kan analysere kvaliteten af vores vendinger, kvaliteten af
rorsmandens styring, afstande, laylines etc. etc. Et spændende værktøj,
som vi først er ved at lære at bruge.

Rorsmanden skal sørge for at holde
en kurs, så at spileren vil stå korrekt
og sørge for ikke at sejle ind i de andre både. Fordæksgasten har forinden sat fald, skøde og gaj i spileren,
og hjælper den ud af posen under
sætning. Spilergasten hejser spileren og får evt. hjælp af en anden
gast til faldet. Samtidig er der én
mand, der styrer barberhal, skøde
og gaj (luv skøde) på spileren, medens rorsmanden slækker hækstaget.

Bådhåndtering og samarbejde –
det vigtigste og sjoveste ved kapsejlads
Med seks mand ombord lærer man
hurtigt som besætning, at der skal
være ’ro på’, en god arbejdsfordeling, og at alle er afhængige af hinanden. Når fx spileren skal sættes,
så skal taktikken op til topmærket
(det nærmest vinden) gøre det muligt at få tid til at sætte spilerstagen
klar i den rigtige højde.
Når vi sejler rundt om topmærket,
kan vi være op til fire mand om at
koordinere spilersætningen,

Et smukt syn! Det ser vi kun,
hvis ’det hele klapper’, og
holdet samarbejder godt.

Vi er ’heldige’, at vores båd ikke
også har bakstag og tjekstag som
også skal håndteres. Hvis ikke det
hele orkestreres korrekt, bliver spileren sat for sent, eller den vikler sig
om forstaget og laver et klassisk timeglas, og vi kommer bagud. Det
er ikke ualmindeligt, at en lille fejl
betyder, at vi kommer 10-20 bådslængder bagud. Ser vi sejlads på
tv, ser det hele så let ud, men de har
altså bare øvet sig og øvet sig - og
så ser alt som bekendt let ud.
Efter en sejlads har vi mange gange

brugt at finde ’3 gode og 3 dårlige’ ting, vi gjorde under sejladsen,
samtidig med at vi hygger os med
alt fra juice og øl til chokoladekiks
og hjemmebagt. Vi kan godt lide at
dyrke lidt konkurrence, og selvom vi
tit er for trætte til at tage afsted, så
gør vi det alligevel hver eneste tirsdag i sommerhalvåret. Hver gang
glæder vi os over at være kommet
ud at sejle.
Peter og Nina Bodin, Julie, Plads I7
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N Y T- M E D L E M - I - B E S T Y R E L S E N
Siden sidste nummer har der været afholdt generalforsamling, og der er skiftet
ud på enkelte poster (på side 2 finder du den opdaterede liste). De fleste af jer
kender sikkert allerede Jutta, men ellers kommer der en lille præsentation her.

Jutta Haahr

er en relativt ny sejler, og har kun været
BSS-medlem i godt to år, men
er altså allerede sprunget ind
i arbejdet med klubaktiviteterne på trods af den begrænsede erfaring på havet. Og hvor
erfaringen er lille, er lysten til
og glæden ved sejlerlivet tilgengæld rigtig stor, og Jutta
og hendes mand, Kasper, tilbringer store dele af deres fritid i båden.
Det var faktisk Kasper, som
var årsag til, at valget faldt på
Brøndby Havn, da der skulle
vælges bådplads – trods bopælen på Islands Brygge i København. Han har nemlig stiftet bekendtskab med havnen
og klubben gennem kolleger.
Jutta og Kasper har fire storebørn, som ikke er medlemmer,
men ofte tager med på sejlture. Blandt andet har familien
sejlet i Det Sydfynske Øhav, og
sommerturen til Anholt er allerede planlagt. Parret har desuden deltaget i flere af BSS’
fællesture med stor fornøjelse.
Jutta tog duelighedsbevis sidste år og er alleredefortrolig
med at styre båden ’Julena’,
som hun købte med sin man i
foråret 2016.Jutta har god erfaring med bestyrelsesarbejde. Hun har i en årrække været
kasserer i familiens kolonihaveforening på Amager, og hun
træder ind i bestyrelsen i BSS
med stor energi og et ønske
om at bidrage til at gøre BSS til
en endnu mere dejlig sejlklub
for alle medlemmer.

SOMMER I SEJLERSKOLEN
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OPSLAGSTAVLEN

Kim Johnsen er blevet valgt som ny kasserer
for BSS.
Kim blev opfordret til at stille op som kasserer, nu
hvor Ole skal på langtur med familien.

UNGDOMSKLUBBEN

SEJLERSKOLEN
Her er 23 nye elever og 10 instruktører.
Der bliver sejlet fra mandag til torsdag i
ugedagene i alle 3 skolebåde. Herudover
deltager 1 af sejlklubbens både, Biss, om
tirsdagen i kapsejlads ved Vallensbæk
Havn. Der har været afholdt Tovværkskursus i weekenden 21-22 april. Her deltog
næsten alle de nye elever, og mange af
instruktørerne kom og hilste på. Ønsker du
mere information, kan formand Flemming
Madsen kontaktes på tlf. 6066 7476.

...har i år 13 medlemmer og 3 instruktører
- heraf er der kommet 3 nye medlemmer
til. Vi mangler stadig en formand for Ungdomsklubben og søger med lys og lygte
- gerne en forælder til et af børnene - men
p.t. forgæves - Der sejles hver onsdag.
Ønsker du mere information, er du meget
velkommen til at kontakte Bjørn, som er
en af instruktørerne i Ungdomsklubben på
tlf. 2274 4483.

KVINDEKLUBBEN -BSS-FEMALE
Der blev afholdt stiftende møde i Havmågen mandag
den 28. maj. Her mødte 11 ud af de 13 kvinder, som
har en eller anden tilknytning til Brøndby Strand Sejlerskole, op. Vi havde en forrygende aften med masser
af hygge, og vi besluttede, at der afholdes møde den
sidste mandag i måneden - næste gang bliver mandag
den 25. juni kl. 18:30 i Havmågen igen. Er der andre
kvinder, som er interesseret, skal de være velkommen
til at kontakte klubben på BSS-femail.dk.

Kim blev valgt ind ved BSS generalforsamling i
foråret.
Kim har taget duelighedsbevis igennem BSS.
Herudover har Kim også brugt tid på sin egen
kano og kajak, og han blev bådejer i 2016 af en
motorsejler på 30 fod.
Kim går herudover til hånde med BSS klubbåde
som bådsmand - Han er bosat i Brøndby
Kommune.

Budgetforslaget om sammenlægning af Eventyrstuen og Skipperstuen er
sendt til kommunen.
Kommunalbestyrelsen
behandler forslaget til
oktober.

Det er derudover besluttet, at der skal afholdes sejlerdage for kvinder, hvor vi har fået stillet klubbådene til
rådighed. Vi skal rundt og besøge hinandens både og
høre om historien bag. Vi skal afholde flere kurser om
praktik og både og julkefrokost, når den tid nærmere
sig.

Alle 3 klubbåde på vandet
på
Sejlklubbens dag.
Hyggelig fællesspisning bag
efter.
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DET SKER I BBS

DET SKER I BBS

Årets aktiviteter
Uge 31

27. oktober

29. maj - 2. juni

Ungdomsklubbens årlige
sommerlejr i Stege.

Bådene afrigges og tages op og
klargøres til vinteren.

Den årlige tur til Stralsund og Hiddensee.

2 0 1 9

7. - 10. juni

BSS-UNGDOM-SOMMERLEJR

17. - 19. august
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S Æ S O N A F S L U T N I N G

Endnu en af årets hyggelige traditioner er weekendturen til Køge
marina.

19. marts

31. aug - 2. sep

BSS ordinær generalforsamling.

GENERALFORSAMLING

O F F - S H O R E - T U R

PINSETUR-TIL-SKANÖR
Den årlige hyggetur til Skåne.

Husk, at du kan få en nem oversigt over alle aktiviteterne ved
at abonnere på BSS’ aktivitetskalender.
Kalenderen kan tilgås fra computer eller håndholdte enheder,
og når du først abonnerer, vil du
altid have en fuldt opdateret kalender.
Kalenderen udgives af
bssejlklub@gmail.com.

W H I S K Y- T U R - T I L - N Y O R D
Den årlige tur til Nyord, hvor der
kæles for både øjet og ganen.
Læs beretningen fra forrige års tur i
Lanternen 2016 - 2.

13. oktober

A F R I G G E R T U R
Den
årlige
afriggertur
Københavns havn.

15. oktober
P

R

Ø

V

til

13. april

S T A N D E R - O P - F E S T
Med spisning i Albatrossen ifølge
traditionen.

Sidst i april

K L A R - T I L - S T A R T

Scan QR-koden herunder for at
gå til kalenderen

Sejlerklubben klargør og søsætter
bådene.
E

Prøve i praktisk sejlads til
duelighedsbevis. Klokken 9.00

27. oktober

S TA N D E R - N E D - F E S T
Sæsonafslutning med middag i
Albatrossen på behørig vis.

1. maj (cirka)
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Sejlerskolen starter.
Mødested: Skipperstuen.

25. maj

H A V N E N S - D A G

S E J L K L U B B E N

Dagen, hvor alle interesserede
kan komme forbi og se og prøve
havnens aktiviteter.

B S S - U N G D O M
S E J L E R S K O L E N
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Dette nummers midterbillede er blevet udviddet til fire sider. Vi har nemlig
valgt at bruge lidt plads på at vise nogle af Øyvind Hansens flotte tur-billeder.
Det er også Øyvind, som har leveret
dette nummers coverfoto - et flot billede, som er taget med drone og mere
ligner noget fra de varme lande, end
hans sejlads omkring Læsø.
Øyvind startede turen fra Brøndby
havn, og den gik først til Kristiansand,
hvor han samlede flere medlemmer af
familien op. Sammen tog de over Helgoland til Holland, og turen hjem gik
gennem Kielerkanalen.
Flere af jer har måske set Øyvinds billeder, da han holdt klubaften i BSS, men
vi synes, de fortjener et gensyn.
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Få dit eget pletskud i Lanternen.
Har du taget et godt billede på havnen,
i klubben eller på en sejltur, som du gerne
vil se i Lanternen?
Send dit foto til lanternen@bbs.dk,
så er det måske dit foto, vi sætter i bladet
næste gang.
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N Y E

M E D L E M M E R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Thomas Jakobsen
Stefan Hemmingsen
Morten Salemonsson
Michael Thøgersen
Seyfullah Üzümcü
Birgir Aalling Halldorsson
Niels Ingstrup
Jan Laursen
Michael Birch
Jesper Bang Jacobsen
Thomas Brath
Johan Schou
Johan Allgoth
Henrik Willer
Brian Bjerre
Jonatan Mejer Hjelm
Karl Hansen
Nicholas Lee Hartwell
Kristian Ravnborg Nissen
Anders Vorbeck
Simon Vorbeck
Rune Wedersøe Strunge
Jon Wedersøe Strunge
Dan Mogensen
Martin Albæk Jensen
Harley Rudloff
Kristian Frank Winkel
Paprika Grønne Sand
Søren Bruun
Emma-Sophie Lundø
Anders Bidstrup
Henrik Bandsholm
Søren Jakobsen
Sten Lundø
Carsten Finderup
Henrik Setov
Ib Jensen
Katja Lindeblad
Lasse Gregersen
Mads Christian Lund
Katarina og Christian Lie
Nikolaj Høyer
Marko Celicanin
Iwona Helena Rejmus
Lucian Racovitan
Jens Peter Truelsen
Morten Geert Nielsen
Sebastian Sworowski
Frederik Gaarde
Paride Priolo
Felicia Stage
Celina Stage
Henning Jensen

F-23
F-31
P-7
sejlersk.
sejlersk.
E-4
sejlersk.
H-44
H-74
M-10
P-29
E-20
ktk u-9
sejlersk.
sejlersk.
O-16
sejlersk.
sejlersk.
sejlersk.
sejlersk.
sejlersk.
G-25
G-25
j-11
M-19
O-11
junior
junior
N-19
sejlersk.
F-00
J-13
M-20
sejlersk.
E-37
H-27
H-82
H-99
sejlersk.
H-38
H-57
JE-43
sejlersk.
F-9
K-8
U-9
E-15
M-18
F-30
B-4
B-4
U-7
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STANDER OP
Billeder fra årets standerhejsning
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Priser i Brøndby Strands Sejlklub 2019

2018

2019

Indmeldelsesgebyr, senior

60

60

Indmeldelsesgebyr, junior

60

60

Kontingent aktiv pr. år

1.080

1.110

Kontingent familie pr. år

1.150

1.180

Kontingent selskab pr. år - dog specielle vilkår

2.150

2.200

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

280

290

Kontingent junior 7 til og med 18 år pr. år

250

260

Kontingent ungdom 19 til og med 24 år pr. år

520

530

Sejladsgebyr for junior/ungdom pr. år

670

690

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

1.700

1.750

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

5.100

5.200

200

250

1.100

1.150

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

900

950

Eksamensgebyr - cirkapris *)

110

150

100

100

250

250

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til september i skolebådene:

Eksamensgebyr *)

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:
Navigationsundervisning, pr. sæson
(ekskl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Depositum medlemskort
Depositum medlemsnøgle
*) Betaling til Søfartsstyrelsen, som også fastsætter prisen.
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KOMBARDO
Af Kasper Olsen

På en tur til England tidligere i år fandt
Peter Frederiksen plakaten på modstående side. Han skyndte sig at tage
et billede af plakaten, som gengiver
en angiveligt ægte transskription af
en radiosamtale mellem det amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln og de canadiske myndigheder
ved Newfoundlands kyst. I samtalen
forsøger kaptajnen fra hangarskibet
at tvinge et fartøj til at skifte kurs for
at undgå kollision. Fartøjet viser sig
dog at være et fyrtårn.
Måske er denne pudsige dialog inspireret af en ægte samtale, men historien er ikke sand, og radiokorrespondancen har aldrig fundet sted i det
virkelige liv.
For det første har det amerikanske
søværn officielt afvist korrespondancens autencitet. Desuden kan dialogen – som altså angiveligt skulle have
fundet sted i 1995 – allerede læses i
forskellige bøger og vittighedssamlinger helt tilbage til Stephen Coveys
’The Seven Habits of Highly Effective
People’ fra 1987.

Vittigheden er desuden en omskrivning af en vittighed fra bogen ’10,000
Jokes, Toasts and Stories’, som blev
udgivet helt tilbage i 1940. I denne
oprindelige vittighed lyder teksten:
The fog was very thick, and the Chief
Officer of the tramp steamer was
peering over the side of the bridge.
Suddenly, to his intense surprise, he
saw a man leaning over a rail, only a
few yards away.
”You confounded fool!” he roared.
”Where the devil do you think your
ship’s going? Don’t you know I’ve
got the right of way?”
Out of the gloom came a sardonic
voice:
”This ain’t no blinkin’ ship, guv’nor.
This ’ere’s a light’ouse!”
Så postulatet om, at radiokorrespondancen fra Peter Frederiksens engelske plakat er taget fra en virkelig
situation, er altså ikke sand, og korrespondancen er ikke ægte. Men det
gør naturligvis ikke vittigheden mindre morsom.
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Referat af BSS Generalforsamling 20. marts 2018

Ejvind (som kom med forslaget)
mente, at grillpladsen fik mest
læ for vestenvinden, sådan som
det er foreslået.
Der er ikke flere bemærkninger.

§12 – Paragraf 12 bliver gennemgået, for at se om generalforsamlingen er beslutningsdygtigt. Indkaldelsen er lovlig,
og der er ingen bemærkninger.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og åben.

Fleming er ikke til stede, så Susanne vil berette. Der er 16 elever til praktik sejlads. Den hvide
båd vil blive brugt til kapsejlads. Der er nye forsejl til alle tre
både, samt storsejlene er blevet
renoveret.

Der er 27 tilstede og ingen fuldmagter.
Der er valgt to stemmetællere:
Jean og Niels Egeberg.
Dagsorden er godkendt i forhold til vedtægter. Ingen bemærkninger.
Peter Bodin præsenterer bestyrelsen.

Navigation:
Bjørn beretter: Der er 11 elever
til teoretisk navigation, prøven
bliver den 9 april. Der er kommet nye prøveregler.

1) Valg af dirigent:
Mogens Bruhn er blevet valgt.
2) Forhandlingsprotokollen:
Der er ingen bemærkninger.
3) Beretninger fra bestyrelsen:
Peter Bodin har lavet en PowerPoint præsentation. Vi er pt. 294
aktive medlemmer. 131 familiemedlemmer. Ungdommen er 21,
samt diverse andre medlemmer.
Alt i alt 512 medlemmer.
Peter Bodin gennemgår hjemmesiden, BSS’ historie er lagt på
hjemmesiden, ”Lanternen”, næsten alle udgaver af Lanternen er
lagt på hjemmesiden.
Diverse aktiviteter gennem året
bliver berettet.

BSS ungdom:
Bjørn beretter: Ungdommen
starter den 4. april. Flere medlemmer er meget velkomne. Der
mangler instruktører, så folk er
meget velkommne til at melde
sig.
BSS kvinder:
Susanne beretter: Der er 4 piger,
som godt kunne tænke sig at
lave en kvindeafdeling i sejlklubben. Der vil komme et stiftende
møde senere. Der er pt. 10 kvinder, som er interesseret.
Bemærkninger: Der er ingen bemærkninger.
4) Forlæggelse af revideret
regnskab:
Ole beretter: Alt er, som det plejer; der er brugt lidt mere på at
feste, jubii.
Ingen bemærkninger.

Flagstangen er blevet lakeret.
Tankerne omkring klubhuset bliver gennemgået. (Dette kan ses
i Lanternen). Dette vil også blive
gennemgået til sidst på generalformalingen.
Sejlerskolen:

5) Forslag fra bestyrelse eller
medlemmer:
Der er et forslag til et grillplads
på havnen samt masteskur. BSS
støtter op omkring det. Der
mangler en tovholder, hvis det
skal kunne lade sig gøre.

Bemærkninger: Jean, det har
været med på et møde hos kommunen. Dette kræver en ændring i bebyggelsesprocenten
samt et ”OK” fra kommunen.
Andrea Lorensen spørger, om
der er gjort plads til flere skure.
Hvortil Jean svarer, at dette igen
er noget, der skal tages op med
kommunen. Dette vedrører dog
ikke denne generalforsamling,
men havnens generalforsamling.
Klubben mener, at dette er en
god ide. Men der er ikke noget,
der kan vedtages her.
John Hansen spørger, om dette
er frivilligt arbejde, hvilket det
ikke er.
Henning Pedersen kommenterer på, om det er det rigtige sted
at have miljøtoiletter lige op ad
grillpladsen.
Ole: Der kan laves frivillige grillpladser imellem skurene ved frivilligt arbejdskraft.
Jean: Miljøtoiletterne er hos
havnetoilettet. Så der skal laves
almindelige toiletter ved klubhusset.
Peter Bodin: Der er også planer
om at lave grillpladser mellem
klubhus og ungdom.
Ingen bemærkninger, og derfor
godkendt.
Torben Rasmussen: Dårlig ide, at
man vender grillhuset mod øst,
det skal vendes mod syd eller
vest.

6) Fastlæggelse af kontingent
og indmeldelse gebyr:
Ole beretter: Som det kan ses i
lanternen, er nogle af priserne
blevet indexreguleret med 2-3%.
Bjørn: Sensor gebyr er 200 kr for
navigation og ca 250 kr for praktisk sejlads. Der betales nu eksamensgebyr til Dansk Sejlunion i
stedet for Søfartsstyrelsen.
Ellers ingen bemærkninger
Godkendt
7) Forelæggelse af budget:
Ole beretter: Dette kan ses i
Lanternen,
budgettet ligner
meget det samme, som de sidste par år.
8) Valg af bestyrelse:
Formand: Peter Bodin er villig til
genvalg formand – Genvalgt
Kasserer: Ole trækker sig, og
der skal derfor findes en ny: Kim
Johnsen stiller op: Valgt.
Medlemmer: Kristian, Peter og
Mathilde genopstiller – Alle
valgt.
Jutta Haahr vil gerne stille op til
bestyrelsen. – Valgt
Der er nu 7 medlemmer i bestyrelsen.
Suppleant: Susanne Johnsen
stiller op, og bliver valgt.
9) Valg af to revisorer:
Anne-Grethe Madsen og Peter
Christoffersen stiller op til genvalg – begge valgt.
Revisorsupleant: Inge Christoffersen stiller op igen. - Valgt
10) Eventuelt:
Hvad er reglerne for restauranten?: Et medlem har desværre
haft en dårlig oplevelse med at
blive smidt ud, da han kun skul-

le have noget at drikke (en kop
kaffe)
Klubhuset bliver diskuteret igen:
Der er mange ting, der skal falde
på plads. Det bliver lavet i samarbejde med havnen.
Der bliver diskuteret flere muligheder for, hvordan klubhuset
kan laves.
Der er både for og imod de to
forskellige forslag.
Albatrossen har pt. Ikke behov
for, at der er ekstra lokaler, som
de kan leje.
Der skal lægges flere tanker i
forslag til klubhus, inden man
går til kommunen.
Der bliver spurgt ind til, hvorfor
man ikke etablerer et helt nyt
klubhus og lader havnen få det
nuværende.
Jean: Dette kan ikke lade sig
gøre, da det nuværende hus er
opført af kommunen og stillet
til rådighed for BSS. Kommunen
ejer huset.
Kapsejlads: Den hvide H-båd vil
blive gjort klar til kapsejlads, så
det er muligt for medlemmerne
at prøve at komme i gang med
kapsejlads.
Generalforsamlingen er slut.
Mogens Bruhn takker for god ro
og orden.
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GÅR GENNEM TIDEN
Du sidder nu med et spritnyt nummer af Lanternen i hånden, og du har formentlig et par af de seneste numre liggende i hjemmet eller på båden. Men vidste du,
at du på BSS’ hjemmeside kan læse numre af Lanternen helt tilbage fra 1967?
Af Kasper Olsen

For nyligt blev det muligt at tage
på en historisk rejse gennem de
forandringer, som både BSS og
havneområdet har gennemgået de
seneste 60 år. En lang række af de
gamle numre af Lanternen er nemlig
nu blevet scannet og kan læses på
www.bss.dk/klubbladet-lanternen.
Og her gemmer sig timevis af spændende læsestof, som giver pudsige
tidsbilleder af klubben gennem
tiden. Det digitale arkiv har kun
kunnet lade sig gøre at skabe, fordi
Bjarke Olsen og Anna-Grethe
Madsen har været kloge nok til at
gemme mange af de gamle blade,

som så kunne scannes til glæde for
os alle.
Og så vil vi gentage opfordringen
om at gå i gemmerne og se, om der
skulle ligge et eller flere af de blade,
som stadig mangler i arkivet. Du finder en liste sidst i artiklen.
Den spæde start
Det var helt tilbage i 1957 - nærmere bestemt 27. oktober, at det første
BSS-klubblad blev sendt til medlemmerne. Desværre er ingen af de
blade, som blev lavet i årene 19571966 endnu blevet fundet. Det er de
fleste blade herefter dog.
Klubbladet har ændret sig markant
i både form og indhold, og det har

gennemgået mange forandringer i
dets over 65-årige levetid. Frem til
1968 bar bladet titlen ’BSS-Øksen’.
Navnet kom fra Piratjollens mærke
i sejlet. Måske er der medlemmer,
der kender historien bag dette
navn? De tidlige numres indhold var
præget af lavpraktiske beskeder til
medlemmerne og relativt neutrale
underretninger om driften af klub
og havn.
Og dog. For allerede i 1968 kunne
man læse en opfordring til at melde
sig som skribent til Lanternen med
henblik på at skabe mere alsidigt
indhold og ”medvirke til, at der
fremkom nye impulser i spalterne”.

Før og nu
Emnerne var mange, og på nogle
områder skiller de gamle blade sig
ikke ud fra nutidens. I jubilæumsåret 1977 kunne man således blandt
andet læse om en forestående havneuddybning - præcis på samme
måde, som du i dette nummer kan
se billeder fra endnu en havneuddybning blot 40 år senere.

Takt og tone
I starten af 70’erne var der tilsyneladende en vis utilfredshed med,
at en del mennesker - som ikke var
medlemmer - brugte havneområdet og udviste manglende pli. I
hvert fald kan man i flere blade fra
de tidlige 70’ere læse lettere mavesure indlæg, som beskriver disse
ikke-medlemmers ”frimodige” op-

hold på havnens område.
I dag forholder det sig heldigvis
anderledes, og de irriterende ”snyltere”, som hjemsøgte klubben for
snart 50 år siden, udgør ikke længere et problem. Ikke-medlemmer
skal naturligvis overholde både de
skrevne og uskrevne regler, men
de er i dag meget velkomne til at

opholde sig på havneområdet. Og
havnefogeden beretter da også om,
at folk generelt opfører sig pænt og
respektfuldt, når de besøger havnen
- både medlemmer og ikke-medlemmer. Så vi får formentlig ikke et
oplæg som det på næste side at se i
Lanternen i nær fremtid.

I samme jubilæumsnummer kunne
man læse en længere historisk artikel om områdets udseende helt tilbage til oldtiden. Her blev der brugt
tid og energi på at formidle områdets historie til medlemmerne, og
det har sandsynligvis krævet enten
ekstremt god lokalkendskab eller en
god portion gammeldags journalistisk research at strikke den historie
sammen.
Man kan i øvrigt også følge prisudviklingen i bladene. I 1977 lå prisen
for et seniomedlemskab på 200 kr.

Masser af muligheder
Op gennem 70’erne og 80’erne
var ambitionsniveauet højt – både
hvad indhold, omfang og udgivelsesfrekvens angår. I første nummer
i årgang 1990 indleder daværende
formand John Schmidt bladet med
at kalde 90’erne for ”mulighedernes
årti” – ikke mindst med hentydning
til, at det endelig er lykkedes at få
medvind hos kommunalpolitikerne
til at få bygget et nyt klubhus.
I år 2000 hed formanden Birgit Jeppesen, og hun kunne blandt andet
fortælle medlemmerne om de skader, som decemberorkanen i 1999
forårsagede.
Nu med farver
Ved udgangen af 2004 kom der for
første gang farvebilleder – om end
ganske matte – i bladet, og herfra
øges brugen af farver i bladet løbende, hvilket var med til at give
bladet et mere professionelt udtryk.

Det var i øvrigt forhenværende formand Birgit Jeppesen, som var ansvarshavende redaktør på Lanternen helt frem til 2012, hvorefter Inge
Christophersen overtog. Hun stod
for bladet frem til 2016, hvor man for
første gang valgte at lægge bladet i
eksterne hænder., da det var svært
at finde frivillige til at varetage opgaven. Det førte igen til et nyt udtryk – nemlig det, du kan se i dag.
Lanternens arkiv er et guldkiste af
pudsige artikler og indlæg, som
man kan bruge lang tid på at fordybe sig i, og så er det ikke mindst
klubbens historie, som er blevet foreviget her.
Gå selv om bord i arkivet og opdag,
hvordan din klub har set ud gennem
65 år.
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KLUBBLADETS-FORSIDER-GENNEM-TIDEN

Hvis du ligger inde med eksemplarer af de blade, som
mangler i arkivet, så vil vi
rigtig gerne høre fra dig, så
vi kan få dem scannet.
Disse numre mangler:
Alle i årene 1952-1966
Årgang 1967, numrene 2-5
Årgang 1968, numrene 1-5
Årgang 1969, numrene 1-6
Årgang 1970, numrene 1-3
Årgang 1985, nummer 4
Skriv til Lanternen på:
lanternen@bss.dk

REINHOLDT

NDERSEN

EFTF. ApS

Reparation og fremstilling af
maritimt udstyr

 Prædikestole
 Badestiger
 Beslag
 Agterpulpit
Dansk Skibstakkel Fabrik ApS
Gungevej 13 • 2650 Hvidovre

36 49 38 26
Fax 36 49 38 40

Fremstilling og ombetrækning af bådhynder,
polstring af kaptajnstole mm. Stort udvalg af
polstrermaterialer godkendt til maritimt brug.
Vi ompolstrer også møbler, biler og mc sadler.
Se mere på www.johnny-sadelmager.dk eller
kontakt os på tlf.: 2894 9757
Johnny Sadelmager • Egensevej 25 • 2770 Kastrup • www.johnny-sadelmager.dk

Johnny Sadelmager
L E AT H E R & D E S I G N

