Beretning Frederiksværk Sejlklub for året 2016
Generelt
Medlemsudviklingen
Viser en lille fremgang i 2016, antallet af aktive med båd er steget fra 135 til 143. Det samlede
medlemstal er steget fra 230 til 238.
Aldersgruppen 61+ er forøget fra 106 i 2015 til 118 i 2016. Aldersgruppen 25 – 60 er steget fra 101
til 102.

Vi er kommet ganske fint igennem året rent økonomisk. Der har ikke været de store ubehagelige
overraskelser med uforudsete udgifter, og de få mindre budgetoverskridelser, der har været på nogle
konti, er blevet modsvaret fint med besparelser på andre.
Klubhuset.
Seniorafdelingen har gjort rent i det forløbne år, formanden for seniorerne, Flemming Dalum har
imidlertid meddelt, at man ikke mere kan påtage sig denne opgave.
Bestyrelsen har i den anledning besluttet, at klubben skal betjene sig af betalt rengøring af
klubhuset, og det er aftalt at et rengøringsfirma gør rent efter behov.
Gulvet trænger til en renovering og bestyrelsen har overvejet forskellige løsninger og har besluttet
sig for en løsning med 2x lakering med en slidstærk og robust lak, af samme type som anvendes i

sportshaller. Der er luft i budgettet til at gennemføre gulvrenoveringen, som forventes
gennemført til sommer.
Vi havde indbrud i klubhuset natten mellem fredag den 3. og lørdag den 4. februar. Tyvene kom
ind ved at bryde et vindue til terrassen op. Hoveddøren er beskadiget, da den blev forsøgt brudt
op med et brækjern. Dørene til depotrummene blev ødelagt og våbenskabet i bageste depotrum,
er forsøgt åbnet med en vinkelsliber, uden at tyvene dog havde held med sig. Udbyttet af
indbruddet begrænser sig til 50 kr. som lå i en vekselkasse. Politiet har optaget rapport, og
skaderne er meldt til forsikringsselskabet.
Sejlsæsonen 2016
Standerhejsningen den 30. april 2016 markerede starten på sejlsæsonen. Bestyrelsen indbød
traditionen tro til brunch, også denne gang var der fin opslutning til arrangementet.
Vi tyvstartede i øvrigt allerede sæsonen den 16. april med afholdelse af et ranglistestævne for
Zoom8 joller. Stævnets overskud på lidt over 4000 kr. tilfaldt klubkassen.

Vild med Vand
Frederiksværk er ”Vild med Vand” havn ligesom vor nabohavn Lynæs og en lang række andre
lystbådehavne i landet. Projektet er sat i værk for at tiltrække flere interesserede til alle former for
vandsport og aktiviteter, som har med vand at gøre.
I 2016 kulminerede ”Vild med Vand” med afholdelse af en landsdækkende ”Havnens dag” den 29.
maj, i strålende solskinsvejr.
”Vild med Vand” aktiviteterne I Frederiksværk var forberedt af et udvalg med Vibeke Dalum her
fra klubben i spidsen, og med medlemmer fra havnens øvrige klubber og fra havnekontoret.
På selve dagen blev havnens nye badebro indviet af borgmesteren, og der blev demonstreret
redningsøvelse med helikopter, der var åbne skibe og klubhuse og der blev fisket krabber fra
bådebroerne.

Aktivitetsudvalget
Udvalget med Henrik Andersen som formand har i 2016 været særdeles aktivt, det er gået ”slag i
slag” med klubaftener med foredrag og med interessante udflugter bl.a. til Holmen. Dårligt vejr
forfulgte os i starten af sæsonen og gik desværre ud over den planlagte pinsetur til Holbæk i
midten af maj.
Juli måned var noget koldere og vådere og mere solfattig end gennemsnittet af årene fra 20062015. Måske derfor, lykkedes det ikke at gennemføre et planlagt fælles sommertogt til Jylland og
besøg hos SOK. I slutningen af august blev vejret bedre og i september kom sommeren endelig for
fuld styrke, og det blev den varmeste september siden 1874.

Aktivitetsudvalget har endvidere arrangeret undervisning af juniorerne i knob og tovværk, af os
andre i vinterklargøring af motorer v/ Allan Lyk, der er også blevet budt på foredrag om
Kongeskibets togter i Nordatlanten, om Færøerne og i disse vintermåneder også om krudtværket i
Frederiksværks historie af Vibeke von der Lieth, og om et spændende togt til Nordnorge her lige
inden generalforsamlingen.
Bent Bagger- Sørensen og hans datter Tine stod for en lækker buffet til nytårskuren i år. De
serverede dejlig middelhavsinspireret mad. Der var ligesom 2016, hvor Flemming Dalum og
seniorafdelingen stod for maden, et rigtig fint fremmøde.

Frivilligt arbejde i Klubben

Den 8.november inviterede bestyrelsen til en klubaften om det frivillige arbejde i klubben. Mødet
blev en succes, og flere ”nye” har meldt sig til at stå for klubarrangementer lige fra juletræsfest til
åbent klubhus, indførelse af en mentorordning for nye medlemmer, og en videreføring af ”Vild
med Vand”. Tak for den positive respons.

Hjemmesiden
I gennem hele 2016 har hjemmesiden været nødlidende. I efteråret bad bestyrelsen vor
hjemmeside leverandør om at omlægge hjemmesiden en til et nyt og enklere system nemlig
wordpress. Systemet er nu stort set oppe at køre.
Fremover vil et Informationsudvalg bestående af Jan Hovald, Henrik Andersen, Bent BaggerSørensen og mig selv sørge for det indholdsmæssige, mens webmaster Leif Svanborg sørger for
undervisning i systemet og hjælper med teknikken.
Næste skridt er, at åbne op for, at juniorafdelingen og kapsejladsafdelingen selvstændigt lægger
stof på deres dele af hjemmesiden, tanken er endvidere, at udvide adgangen til at kunne lægge
stof på hjemmesiden til andre dele af klubben som er interesserede heri.

Månedsbrevet
Som det er alle bekendt har vi i 2016 udsendt en række månedsbreve med aktuelle oplysninger
om klubben til alle medlemmer som vi har e-mailadresse på. De få medlemmer som vi ikke har
mailadresse på har fået månedsbrevet med posten, idet vores næstformand Michael Christiansen
har påtaget sig den opgave.
Det er et forholdsvis enkelt system som sætter os i stand til udsendelse af månedsbrevene, idet
klubadministrationssystemet winkas, muliggør udsendelse af månedsbrevene. Det er planen
fortsat at benytte månedsbrevene til at kommunikere med medlemmerne, og vi har det indtryk, at
det er noget som påskønnes af medlemmerne.
Men det hele fungerer jo kun, så længe de e - mailadresser vi har registreret er up to date.
Desværre er der nogen, der har ændret e - mailadresse uden at registre det i deres datablad, som
er tilgængeligt via hjemmesiden. Så går de glip af de informationer som løbende udsendes. Er det
for stort besvær selv at rette det, kan det klares med en e-mail til kassereren.

Sponsorudvalget

Sponsorudvalget aktiveres i forbindelse med "særlige projekter" som kræver sponsorstøtte.
I 2016 blev det til et gastronomi-komfur i forbindelse med ombygning af klubhusets køkken, som
Michael Christiansen skaffede til klubben – tak til Michael.

Juniorafdelingen
I hele sæsonen her der været mellem 12 og 15 deltagere. Heraf 4 helt nye, som er begyndt i
optimistjoller.
I sæsonen har der været sejlads hver torsdag, herudover gennemgås og klargøres alle joller og
følgebåde. Ved Zoom 8 stævnet deltog juniorafdelingen med 3 følgebåde og en dommerbåd,
ligesom juniorafdelingen deltog i havnens dag i forbindelse med ”Vild med Vand”.
Også i år har der været afholdt klubmesterskab. Jollerne er blevet vinterklargjort.
I efterårs og vintersæsonen er juniorerne blevet undervist i søfartsregler, sømærker samt
gennemgang af de mest anvendte knob og stik.

Kapsejladserne i 2016
Kapsejladserne i 2016 har været begunstiget af ualmindeligt flot vej, til tider med lidt for lidt vind
men aldrig for meget, altså lige bortset fra den sidste onsdag i september hvor der var 10-15 m/s.
Yderligere har kapsejladsudvalget haft den positive udvikling, at der har været tilgang af flere nye
både, så vi ved udgangen af året var oppe på 20 tilmeldte både, som er det højeste antal medens
John Stenderup har været formand.
Af nye både kan nævnes Nordisk Folkebåd, Marieholm 26, Nimbus 26, Columbie 66 samt, at
Henrik Skafte har skiftet til Ylva. Selv de mindre både har klaret sig godt, et tegn på at alle kan
deltage i onsdags sejladserne uanset bådens størrelse.
Kapsejladsudvalget har i år valgt at sejle efter Dansk Sejlunions TA mål som tager hensyn til
vindstyrken, banelængde samt banens udformning (op/ned bane eller cirkelbane), det ser ud til at
denne handicap beregning giver en anden og bredere variation i bådenes placering, da der jo tages
bedre hensyn til de enkelte bådes sejlegenskaber under forskellige forhold.

Sejlerskolen sæson 2016
For senior-sejlerskolen, har det været et godt år. Vejrguderne viste sig ret nådige, og mandags- og
tirsdagsholdene havde gode forudsætninger for at gennemføre skolebådssejlads i Den Nihalede Kat.
Heldigvis havde man ganske sjældent behov for motorsejlads, idet bådens påhængsmotor, på trods af
gentagne reparationer, viste sig at være temmelig ustabil (Ny motor er indkøbt her i vinter).
Alle elever er nu færdige med den to år lange uddannelse, og de fem af dem afsluttede med såvel
duelighedsbevis og med klubbens certifikat. Såvel instruktører som elever udtrykker stor tilfredshed med
båden, skolen og dens virke.

Sejlerskolen ser frem til at skulle starte ny hold op i den kommende sæson, men antallet af instruktører
stiller muligvis nogle begrænsninger for os. Medlemmer som vil og kan afsætte en ugedagsaften hver
fjortende dag som instruktører bedes derfor melde sig.

Seniorafdelingen
Seniorafdelingen har stået for rengøringen af klubhuset i vintersæsonen og for en let ombygning af
køkkenet. Der har været en rigtig god opbakning til tirsdagsmøderne (29 stk).
Der har også været afholdt en udflugt til Søfartsmuseet i Helsingør, en grill-aften med æblekage og 8
tirsdage, hvor pigerne var inviteret med til spisning og til en julefrokost.
Seniorafdelingen hjælper hinanden med båd -isætning og - bådoptagning, med master, med
motorproblemer osv.
Afsluttende bemærkninger.
Tak for opmærksomheden og den opbakning fra medlemmernes side som bestyrelsen har fået i det
forløbne år.
Søren Christensen

