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CB NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016  

 Kære medlem!  
 

Post og mailadresse:  

Dejligt at så mange medlemmer har oplyst deres e-mailadresse, vi er nu oppe på at have ¾ af vores 

medlemmer registreret (husk besked ved ændring af e-mailadresse) også set i lyset af postens 

horrible opskruning af priserne for postforsendelse, tillige med at det nu kan forventes at et brev 

kan være op til 5 dage undervejs. 

e-mailadresser og ændringer sendes til seb@city.dk. 

 

Stander ned:  

Desværre går vores sejlsæson på held. En sommer der måske kunne have været lidt bedre, mere sol 

og mindre regn.  

Vi afholder Stander ned lørdag den lørdag den 8.10 kl. 13:00. Vi mødes på kaj 1, hvor vi hilser 

på hinanden og tager standeren ned, herefter sejle/går vi til kaj 2 og 3 (eller 3 og 2) hvor også deres 

standere nedtages.  

Herefter sejles der til BKV hvor der vil være buffet til den beskedne pris af kr. 100,00 pr. person. 

Sidst var både mad og betjening jo fantastisk, så tilmelding til spisning sker til Arne Frimann senest 

onsdag den 5.10 kl. 16:00 på telefon: 40100542 

 

Kajak Kajen: 

 
 

Kajak projektet har ligget meget stille hele sommerferien. Men med frisk og nyt mod fortsætter vi 

projekt CB Kajak Kaj. 

1. Et nyt projekt koster penge. Og vi vil meget gerne takke kaj 2 og kaj 3 for den fine kontante 

støtte på kr. 5000,- fra hver kaj, til CB Kajak kaj. Pengene skal nok blive anvendt fornuftigt. 

2. Pontonen fra CG.Jensen A/S er blevet produceret og beslået og er klar til søsætning. Pontonen er 

8 x 3,3 meter. 

3. To stk. imprægnerede pæle er blevet banket i bunden udfor Ved Kanalen 3. 

4. Lavvandet og flere store sten på kanal bunden havde skabt forsinkelse med henlæggelse af 

pontonen.  Vognmand Vagn Frederiksen, Karlslunde påtog sig opgaven at fjerne sten og jævne 

bunden nænsomt. Det er nu sket kl. 06.30 den 5. september 2016. Chauffør Thomas førte grabben 

med ”remote control”. 
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Vores nye medlem Jan Brage, Ved Kanalen 5 påtog sig opgaven med afskærmning foran Ved 

Kanalen, således at vognmand Thomas kunne gennemføre sin opgave uden parkerede biler. Mange 

tak til Jan for den store hjælp. 

5. Jes og Gorm har arrangeret bugsering af pontonen den 6. september kl. 12 fra HC Ørstedsværkets 

og CGJ byggeareal. Forventet ankomst til Ved Kanalen 3.  ca. kl. 13.45. 

Meget snart går vi igang med alt det formelle, Sponsorer, Vedtægter/reglement, projekt kajak hus 

på pontonen inkl. adgangsvej, strøm, vand etc. 

Kajak udvalget kunne godt bruge flere ildsjæle i denne proces. (pt. er vi Gorm, Irwing, Jes, Claus 

Arnhild, Jakob Holm) 

Henvendelse til Gorm H. på telefon: +45 4264 9595eller e-mail: gormharaldsted@yahoo.dk 

 

Sankt Hans aften i Lynettehavnen: 

Et meget glimrende arrangement, ca. 20 friske medlemmer var mødt op og det blev til en festlig 

eftermiddag/aften med både grill og noget til ganen. En succes der gerne skulle gentages. 

 

Nytårskur: 

Vi afholder Nytårskur lørdag den 14.1. 2017 kl. 15:00 og denne gang forsøge vi med noget nyt, 

men lokalt. Vi forsøger at få plads på færgen Grønsund der ligger ved Trandgravsbroerne. Men 

mere herom senere. 

 

Ledige bådpladser blev der desværre ikke denne gang. Vores medlemmer med bådpladser har ikke 

opgivet håbet om en god sommer. Så ingen både til salg med dertil hørende bådplads (kun en enkelt 

ved Kaj 1, men det skyldes den nye Cirkel Bro, til fordel for en mindre båd). 

 

Nye medlemmer: Vi siger velkommen til følgende nye medlemmer: 

Mikkel Lund Schmedes, som får medlems nr. 379 

Jan Brage, medlem nr. 380 

Henrik Ree Barfod, medlem nr. 381 

Boye Meyer, medlem nr. 382 

 

Følgende søger om optagelse i CB 

Jonas A. Olsen, som får medlem nr. 383 

Peter Hammer Sørensen, som får medlem nr. 384 

Richard Armitage, som får medlem nr. 385 

Er der ingen indvendinger betragtes alle som medlemmer pr. den 22.9.2016 

 

 

 

M.v.h. Bestyrelsen 
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