Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub

September, 2017

FORMANDEN HAR ORDET
Åben havn den 26. august.
Heldigvis var vejret med os, da havnen og klubberne på havnen arrangerede ”Åben havn”.
Der kom mange besøgende, og jeg tror, at arrangementet har skabt øget interesse for alt
det spændende, som kan foregå på vandet, hvad enten det er sejlsport eller roning.
Dagen begyndte med loppemarked og maritimt stumpemarked. Der blev afsluttet en hel
del handler og begge dele tiltrak mange interesserede.

Der studeres gode tilbud på loppemarkedet.
Søredningstjenesten kom forbi havnen og fortalte om materiel og udstyr til søredning,
ligesom tjenesten arrangerede affyring af de af medlemmernes gamle signalraketter og
redningsblus, som havde overskredet sidste holdbarhedsdato.
Der blev budt velkommen på de åbne både, som lå ved gæstebroen. De tre bådejere, som
lagde både til, beretter, at der var rigtig mange besøgende ombord.
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Børnene kunne nyde godt af hoppeborg og rodeotyr og konkurrere om, hvem der kunne
fange den største og hurtigste krabbe, der var is til vinderne.
Traditionen tro var der opvisning i havnebassinet, hvor både roklubbens og sejlklubbens
juniorer viste, hvad de har lært.

Roklubbens juniorer viser, hvordan men kommer op i en kajak efter en kæntring.

Der kæmpes på balancebommen, taberen er her på vej i vandet!
Frokost og aftensmad kunne nydes i teltet på havnen.
I forbindelse med aftensmaden et lille hjertesuk fra formanden:
Seniorafdelingen havde indbudt en sluttet kreds til spisning i klubhuset samme aften.
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Det rimer ikke rigtig med, at ”alle er velkomne i seniorafdelingen”, som der står på
klubbens hjemmeside.
Det forudsætter jo, at man som medlem har mulighed for at melde sig, og i øvrigt ved hvad
der foregår.
Bestyrelsen behandlede sagen på mødet den 4. september og vedtog følgende:
Bestyrelsen finder det uheldigt, at Flemming Dalum, uden information eller
koordination med formanden, havde indbudt til et lukket arrangement på den dag,
hvor åben havn arrangementet fandt sted. Det var den generelle mening i
bestyrelsen, at denne fremgangsmåde var en rigtig dårlig idé og var i konflikt med
klubbens interesser. Der var enighed om følgende retningslinjer for fremtidige
arrangementer af denne art.
Arrangementer, der er fastlagt i kalenderen, behøver ingen yderligere
koordination/ tilladelse. Alle andre arrangementer skal aftales med formanden og
registreres i foreningens kalender.
Selvom et arrangement er målrettet en gruppe af medlemmer som f.eks. alle
bådejere eller alle medlemmer over 60 år, skal de være åbne overfor alle
medlemmer, der måtte ønske at deltage.
Information eller indbydelse til sådanne arrangementer skal udsendes via
hjemmesiden og månedsbrevet, således at alle medlemmer bliver informeret og
ikke er forbeholdt en lukket kreds, der indbydes via en privat mailingliste.
Bestyrelsen betragter denne hændelse som en uheldig undtagelse fra normal
praksis og udtrykte i øvrigt anerkendelse af Flemming Dalums mange initiativer i
klubregi.
Når vi nu er i gang med hjertesuk, så kommer her en henstilling til klubbens medlemmer:
Toiletterne i klubhuset, såvel dem i juniorafdelingen som dem i selve klubhuset, er ikke til
almindelig anvendelse i stedet for havnens toiletter.
Alt for mange bruger desværre klubhusets toiletter i stedet for at ulejlige sig over til
havnens, der som bekendt i modsætning til klubbens, regelmæssigt rengøres. Det
betyder, at klubben er nød til at bruge ekstra penge på rengøring, samt at toiletterne ofte
er uhumske og ildelugtende – så undlad venligst at bruge klubtoiletterne, med mindre det
er i forbindelse med et klubarrangement!
Endelig et par nyttige datoer:
Standernedhalingen finder i år sted den 28 oktober kl. 13.
Nytårskur er planlagt til den 13 januar kl. 13.
Generalforsamlingen er fastsat til den 8. februar 2018.
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NYE MEDLEMMER
Vi har haft fornøjelsen af at byde et nyt medlem velkommen i klubben. Det er:
Carsten Welbo Ungermand
Der er medlem som aktiv uden båd. Jeg håber Carsten, at du får glæde af dit medlemskab
af Frederiksværk Sejlklub.
Bent

HUSK KAPSEJLADSARRANGEMENTET
17. september

"Hvem kommer først uden om anduvningsbøjen ved Hundested og retur til havnen?" Vi vil
gøre et forsøg på at få mange af de både, som normalt ikke sejler kapsejlads med på dette
arrangement. Banen er kridtet op, da sejladsen simpelt hen afgøres ud fra bådenes
længde. Ingen målebreve eller andet behøves for at deltage. Da kursen ud til renden, og
videre ud til anduvningen og retur tillader de store bådes dybgange, så håber vi, at rigtigt
mange vil hente de gamle gaster, familie og andre med frem til en hyggelig dag på vandet.
Dagen starter med fælles kaffebord, og efter sejladsen samles vi og spiser indkøbt pizza
eller lignende. Arrangementet løber af stablen søndag den 17 september. Lad os nu se
hvem der er havnens hurtigste båd!
Henvendelse til Tom Fink eller Henrik Skafte.
Mvh
Henrik Skafte
40889936
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AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER
SEJL SIKKERT

Husk vesten!

Søsportens sikkerhedsråd har netop udsendt årets statistikker vedrørende dødsfald og alvorlige
hændelser i forbindelse med fritidsaktiviteter på vandet.
De fleste ved jo, at det især er én væsentlig parameter, der kan reducere antallet af
drukneulykker, nemlig redningsvesten – altså den synlige redningsvest, der er taget på og behørigt
spændt inden man sejler ud.
Vi lystsejlere er ikke de største syndere, men træerne gror ikke ind i himlen. Ifølge en optælling
foretaget i en række danske havne er det ca. 55% af lystsejlerne, der bruger vest ved afgang fra og
ankomst til havn. Til sammenligning er det ca. 73% af kano- og kajakroerne men kun ca. 29% af
fritidsfiskerne.
Ser vi på alders – og kønsfordelingen er det ca. 52% af de voksne og 91 % af børnene, der bærer
vest og 60% kvinder mod 50% mænd.
Du kan som sejler være med til at sætte dagsordenen og påvirke dine medsejlere ved altid at bære
vest, når du sejler. Jo mere almindeligt det er at se en garvet sejler med vest, jo flere syndere vil
efterhånden begynde at benytte vesten. En simpel social påvirkning vil faktisk kunne flytte en del.
Det siger sig selv, at du som skipper i egen båd har et moralsk ansvar for, at dine medsejlere er
iført redningsvest.
Sommeren går på hæld, men der kan stadig være nogle gode dage på vandet med

redningsvest.
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14 september 2017

Duelighedsbevis i Sejlads for lystsejlere:
Er du interesseret i at erhverve dig et duelighedsbevis i sejlads for lystsejlere, så oprettes
der et kursus til vinter.
Til vinter tilbyder Henrik sejlerskolens elever undervisning i det teoretiske pensum til
opnåelse af duelighedsbevis. Har du bestået den praktiske prøve, kan du ved bestået teori
eksamen få et duelighedsbevis i sejlads. Kurset åbnes i muligt omfang for deltagere fra de
øvrige klubber på havnen.

Er du interesseret, så mød op i
Sejklubbens klubhus torsdag den 14 SEP kl. 1900,
hvor Henrik vil give en mere omfattende orientering om undervisningens indhold og
tilrettelæggelse. På mødet vil der blive orienteret om praktiske forhold om kurset som:



 Hvor og hvornår,
 De nye retningslinjer for afholdelse af prøve,
 Pensum,
 Prøvekrav og
 Pris
Ingen tilmelding krævet. Varighed 1-2 timer afhængigt af spørgelyst.

Så skriv eller ring til Aktivitetsudvalgets formand, Henrik.
på mail: henriander01@gmail.com
eller på telefon 5099 8421.
Mvh
Henrik
10. oktober 2017 - Vinterklargøring af motoren
Allan Lyk vil i lighed med sidste år hjælpe os med at huske, hvad vi skal gøre for at vores
motorinstallation kan stå for vinterens kulde. Kurset henvender sig til nyere bådejere, der
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ønsker at få overblik over hvilke arbejder, der bør foretages for at få motoren vinterklar.
Kurset afvikles som en tema aften, hvor man efter et oplæg kan udveksle erfaringer.
Tilmelding til henriander01@gmail.com senest 05 OKT
Tak
Deadline 15. oktober 2017

VHF certifikat
Har du planer om at installere en VHF radio i båden eller
måske blot at anskaffe en håndholdt VHF, så skal du
have et VHF certifikat. Har din radio indbygget DSC, så
skal dit gamle bevis muligvis opdateres.
Igen i år tilbyder Poul Erik Hansen fra Motorbådsklubben et kort intenst og godt
kursus, der leder op til en eksamen i Søfartsstyrelsens regi. Sidste år deltog 13
glade sejlere.
Kurset vil i år blive afviklet hver torsdag i november måned dvs. 5 aftener fra 1900 til
2200.
Prisen vil med forbehold for justeringer være:
Lærebøger, Håndbog + tillæg:

300+125

425,00

Eksamen incl. Certifikat:
503,00
Lærerløn

150,00
1078,00 kr.

Derudover vil der være mindre udgifter til kaffe og brød under kursusforløbet.
Tilmelding er nødvendig senest 15 Oktober 2017 til Henrik Andersen på mail:
henriander01@gmail.com eller tlf. 50998421
14 November 1900 til 2200 i klubhuset:
Åge Jørgensen fra Yacht-basen fortæller om bådmarkedet og giver gode råd ved køb og
salg af båd. Tilmelding nødvendig senest 01 NOV. Da Åge kommer fra Jelling, har jeg
indvilliget i, at vi betaler hans hotel. Derfor skal jeg bede om et deltagergebyr på 30 kr. pr.
person. Der kræves minimum 15 deltagere for gennemførelse af arrangementet.
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BESTYRELSESMØDE
Bestyrelsen holder møde den 9. oktober. Anliggender, som ønskes behandlet af
bestyrelsen, bedes meddelt formanden .

DEADLINE FOR NÆSTE MÅNEDSBREV ER
10. OKTOBER 2017
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