Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub

April, 2017

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER
STANDERHEJSNING 22 april 2017
Husk standerhejsning lørdag den 22 april. Vi starter traditionen tro med Brunch kl. 1100 og
selve standerhejsningen foregår kl. 1300.

FÆLLES GRILL FØRSTE FREDAG HVER MÅNED
Traditionen tro vil der være fælles grill første fredag hver måned i sommer sæsonen, Juli
undtaget. Første gang fredag den 5. maj.
Vi starter ved 18-tiden. Første M/K tænder grillen.
Vi opfordrer også alle de, der ikke deltager i onsdagssejladserne, til at komme ned til
klubhuset og høre med om dramaerne på banen, pralerierne fra sejlerne og et par
hyggelige timer.
Tag mad med og tilbered den eventuelt på grillen sammen med kapsejlerne.

UDLÆGNING AF TURBØJER
Den 10. april anløb bøjeskibet M/S Lone Stein Frederiksværk Lystbådehavn med skipper
Henning fra tursejlerforeningen og hans kone ombord.
Lone Stein havde udlagt turbøjer ved Herslev i Roskilde Fjord og var nu klar til at udlægge
de to turbøjer som sejlklubbens bestyrelse havde bedt om i nærheden af havnen.
Per Dalsgaard og undertegnede var parat til afgang om morgenen den 11.april kl. 8.
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Den 10. april anløb bøjeskibet M/S Lone Stein Frederiksværk Lystbådehavn med skipper
Henning fra tursejlerforeningen og hans kone ombord.
Lone Stein havde udlagt turbøjer ved Herslev i Roskilde Fjord og var nu klar til at udlægge
de to turbøjer som sejlklubbens bestyrelse havde bedt om i nærheden af havnen.
Per Dalsgaard og undertegnede var parat til afgang om morgenen den 11.april kl. 8.
Bøjerne blev lagt ud ved Ellinge ”campingpladsen” på position:
55.57.418 N
11.57.514 Ø
Og ved Sælvig på position:
55.55.686 N
11.58.585 Ø
Der er tale om solide bøjer med fortøjningsøjer, 30 m kæde og en jernring som forankring.
Begge bøjer ligger på mellem 3 og 3,5 m vand ca. 350 meter fra land.
Tursejlerforeningen bærer omkostningerne i forbindelse med udlægning og inddragning af
bøjerne for vinteren. Eneste krav til sejlklubben er, at vi skal stille med to mand ved
udlægning og ved optagelse af turbøjerne.
Alle kan ligge frit ved bøjerne, dog er de ikke beregnet til længere tids ophold, men rigtig
gode, hvis man vil på fjorden og spise frokost, bade eller blot nyde en kop kaffe.
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Det er bestyrelsens forventning, at sejlklubbens medlemmer vil få fornøjelse af turbøjerne i
de kommende sejlsæsoner.

Søren Christensen

JUNIORAFDELINGEN
Sejlklubbens juniorafdeling begynder igen torsdag d. 4. maj kl. 17.30
Vi bruger nok de to første torsdage på klargøring af alle joller, som omfatter
vask, polering samt gennemgang af sejl og "rig" .
Vil du vide mere om, hvad det sker i løbet af 2017 kan du følge os på facebook :
juniorafdelingen i Frederiksværk sejlklub
Alle er meget velkommen
De bedste sejler hilsner
"Juniorafdelingen"

KAPSEJLADS
Opstartsmøde den 19/4 kl. 19:00.
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NY ARBEJDSFORDELING
KASSERER
Kære venner
Som det fremgår af generalforsamlingsreferatet i månedsbrev marts blev Jytte Larsen
valgt som ny kasserer. Som afgående kasserer vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at
ønske Jytte tillykke med valget som kasserer og har fuld tillid til, at du med din
professionelle baggrund vil kunne løse denne opgave med bravur.
Vi arbejder på at få ændret det, sådan at e-mail adressen for Jytte fremover bliver
kasserer@frv-sejl.dk
men foreløbigt må I anvende hende private e-mail
jyla3300@hotmail.com.

MEDLEMSADMINISTRATION OG MÅNEDSBREVET
Opgaven som kasserer har hidtil omfattet regnskabet med alt det, der dertil hører, og ud
over det, også medlemsadministrationen og månedsbrevet.
Det er jo en ret stor mundfuld, så vi har aftalt at jeg fortsat i endnu en periode vil tage mig
af medlemsadministrationen og månedsbrevet.
For mit vedkommende skal I foreløbigt bruge mine private e-mail adresser
maanedsbrev@bentlis.dk for indlæg til månedsbrevet og ellers bent@bentlis.dk
Da der hver dag kommer mellem ti og tyve e-mails i indbakken på bent@bentlis.dk , vil
jeg gerne sikre at der ikke er indlæg til månedsbrevet, der går tabt i mængden. Derfor har
jeg oprettet en nye mail konto udelukkende til det formål.
Bent

SIKKERHED TIL SØS
Vi har fået en henvendelse fra Stena line. De har lavet en tryksag om sikkerhed til søs.
Rigtig god, med letfattelige anvisninger. Find den på nedenstående link
http://www.stenaline.dk/sikker-sejlads
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