Frederiksværk sejlklub årsberetning 2015
Generelt for året
Bestyrelsen
Bestyrelsen har haft 15 måneders funktionsperiode mod normalt 12 måneder. Det skyldes,
at regnskabsåret sidste år blev ændret til at følge kalenderåret. Ændringen forløbet godt
og klubben har klaret de 15 måneders udgifter med kontingentindtægter for 12 måneder,
således som kassereren senere vil komme ind på ved gennemgangen af regnskabet.
Dette har kunnet lade sig gøre grundet fire ting:
1. Tilbageholdenhed med udgifter.
2. Nødvendigt arbejde på klubhus - og skolebåd er udført ved frivillig arbejdskraft
3. Opsigelse af rengøringsfirmaet kombineret med at frivillige fra seniorafdelingen og
blandt kapsejlerne har sørget for rengøringen af klubhuset.
4. Øget sponsorstøtte
Siden sidste generalforsamling er bestyrelsessammensætningen ændret. Leif Svanborg er
af helbredsmæssige årsager udtrådt af bestyrelsen. Leif har også nedlagt sit hverv som
klubbens webmaster. Det er en beslutning, som bestyrelsen har taget til efterretning.
Torben Mandsberg, som hidtil havde været bestyrelsessuppleant, indtrådte på den ledige
plads i bestyrelsen efter sommerferien og Jesper Scharstein indvilligede i at påtage sig
opgaven som webmaster.

Havnen
Som det sikkert er de fleste af jer bekendt eksisterer der en ”gentleman agreement”
vedrørende klubbernes repræsentation i a.m.b.a. et Frederiksværk Havns bestyrelse.
Aftalen går ud på, at vi har ret til at indstille to medlemmer til havnebestyrelsen. Det ene
medlem, Morten Grove Jacobsen, er på valg ved den kommende generalforsamling, og
fortsætter ikke.
Næstformanden i sejlklubbens bestyrelse, Michael Christiansen, er parat til at stille op til
bestyrelsesvalget på Havnens generalforsamling. Det gør han med bestyrelsens fulde
opbakning, således at vi forhåbentlig igen kan opnå at mindst et af havnens
bestyrelsesmedlemmer også er medlem af sejlklubbens bestyrelse, sådan har det været
da Jesper Scharstein, og senere jeg selv, var medlem begge steder.
Vort andet medlem i havnens bestyrelse, Leif Svanborg, er først på valg i 2017.
Vi kan forvente, at der på havnens kommende generalforsamling vil skulle tages stilling til
anskaffelse af optageudstyr.
I den forbindelse vil jeg nævne, at Sejlklubbens bestyrelse har bedt om, at der på den
kommende generalforsamling i Havnen, bliver mulighed for at tage stilling til om der skal

anskaffes optageudstyr, ligesom vi har peget på behovet for bedre forhold til
masteopbevaring.
Medlemstal
Medlemsantallet er reduceret med 22 siden sidste år. Antallet af aktive med båd er
reduceret fra 137 til 135 altså med to. Går vi ti år tilbage til 2005 var der 124 aktive med
båd altså 11 færre end vi er i dag. Medlemstallet har over en tiårig periode været
svingende det skyldes i særlig grad at antallet af juniorer har varieret meget.
En opgave for juniorafdelingen er helt klart at tiltrække flere juniorer, og en opgave for
klubben som sådan er at fastholde vore medlemmer og gøre det attraktivt for nye
medlemmer at melde sig ind i Frederiksværk sejlklub.
I bestyrelsen ser vi projektet ”Vild med Vand” som et væsentligt redskab hertil..
Aktiviteter i året der gik
For 2015 kan vi konstatere, at det blev året hvor det blæste rigtig meget. En opgørelse fra
DMI viser, at det i juli blæste 67 % mere end normalt. Så der var mange medlemmer som
brugte en hel del af sommertogtet med at være blæst inde.
Vi sluttede traditionelt 2015 af med standernedhaling. Torben Hansen fyrede
signalkanonen af, for at markere afslutningen på sæsonen. Vi kan glæde os over stor
opslutning, både til standernedhalingen og til standerhejsningen. Bestyrelsen samt Niels
og Monica var trukket i kokketøjet og bød på brunch i forbindelsen med
standerhejsningen. Heldigvis var vore anstrengelser ikke forgæves, det blev et sandt
tilløbsstykke, hvor selv de udendørs bænke måtte tages i brug for at give plads til alle.
Pinseturen til Holbæk var i år godt arrangeret af Hedvig og Torben Mandsberg. Det er
bestemt ikke første gang, at ægteparret Mandsberg har påtaget sig opgaven – flot!
I den forbindelse vil jeg dog appellere til, at det ikke nødvendigvis altid skal være
”Tordensskjolds soldater” som skal træde til, når der skal arrangeres pinsetur. Frivillige til
den opgave i 2016 efterspørges – kom blot til mig og meld jer!
Herudover har vi festet. I oktober til Flemming Dalums dejlige mad, også nytårskuren stod
Flemming for med stor succes, og med så mange deltagere som vi overhovedet kunne
være i klubhuset.
Den 13. januar 2016 havde vi besøg af chefen for Kongeskibet, Christian Nørgaard som
meget veloplagt fortalte om Regentparrets grønlandstogt og om, hvordan livet er om bord
på flådens skib nr. 1.former sig.
I det forløbne år har vi i bestyrelsen været så heldige, at vi bestemt ikke stået alene med
opgaverne. Der har været ydet en helt enestående indsats fra rigtig mange medlemmers
side i 2015. Det gælder både aktiviteter i sejlsæsonen og i vintermånederne her i huset.
Frivillige har sikret en flot istandsættelse og vedligeholdelse af huset, uden den indsats
havde det regnskab som kassereren snart præsenterer som jeg nævnte i min indledning
set helt, helt anderledes ud!
Kapsejladserne

Onsdagssejladser sæson 2015
Når vi ser tilbage på sejlsæsonen har den været noget anderledes end de seneste år, dels
har vejret været ret usædvanligt, dels har kapsejladsudvalget taget nogle initiativer for at få
flere ud og sejle om onsdagen og endelig har vi haft besøg af en sejlmager fra North Sail.
Vejret har i år artet sig noget usædvanligt, idet forårs sæsonen har været temmelig
blæsende, hvorimod efteråret har været præget af meget svage vinde. Den gennemsnitlig
vind har i foråret været 9 m/s, men i efteråret har den kun været 4,5 m/s.
Vi har blandt onsdagssejlerne løbende haft en dialog om, hvordan vi får flere ud og sejle
om onsdagen, vi har derfor i år forsøgt os med variable måltal (TCC mål) og tilbud om at
låne en gast.
Formålet med variable måltal er at give alle lige muligheder for at vinde en sejlads. Der
har været arbejdet med måltallene i løbet af sæsonen, og vi har været ved at finde nogle
måltal, der afspejlede de enkelte bådes præstationer.
I august havde vi annonceret, at onsdagssejlerne var villige til at udlåne en gast, hvis der
var både der gerne ville med ud at sejle, men stod og manglede en gast for at kunne
komme af sted.
Vi må dog lidt skuffende konstatere, at ingen af disse tiltag var medvirkende til at få flere
ud og sejle.
Sidste søndag i oktober blev der som sædvanlig sejlet Lagkagecup. Det var en fantastisk
smuk efterårsdag med strålende sol, men desværre var der ingen vind, vi aftalte derfor, at
den båd, der kom over mållinien på et bestemt tidspunkt, vandt førsteretten til en præmie.
Der var til gengæld intet i vejen med den efterfølgende frokost, præmie uddeling og
kæmpe lagkage i klubhuset. Vores præmier har igen i år været fra Lynæs Marine Center.
Støt Søren i Lynæs – han støtter os.
Klubhuset
Forrige år startede vi med at få malet klubhuset ved hjælp af betalt arbejdskraft, hvilket der
var delte meninger om. Situationen i år har heldigvis været helt anderledes. Klubhuset er
malet indvendigt, rigtig, rigtig flot synes vi – stor tak til alle de som har lagt et stort frivilligt
arbejde heri. Køkkenet er omorganiseret og gjort mere hensigtsmæssigt som
arbejdsplads, og der er ryddet op på lageret. En hel del opgaver er udført i forbindelse
med den løbende vedligeholdelse. Seniorholdet har påtaget sig rengøringsopgaven i
vintersæsonen. Og kapsejlerne har holdt orden på huset efter onsdagskapsejladserne.
Sejlerskolen
Sidste vinter arbejdede fem mand, med at få pustet nyt liv i sejlerskolen. Det lykkedes over
al forventning, den ”Nihalede kat” har fået vand under kølen og sejlerskolen har fungeret
fint i denne sæson. Der er igangsat et kursus i teoridelen af duelighedsprøven, hvor Knud
Erik Poulsen underviser.
Seniorudvalget

Har i vinterens løb afholdt ugentlige sammenkomster i klubhuset med rigtig god tilslutning.
I bestyrelsen sætter vi stor pris på aktiviteten, og det er meget prisværdigt at seniorerne
tager imod med åbne arme.
Juniorafdelingen
Juniorafdelingen har igen i år, været begunstiget af sponsorpenge, hvilket gjorde
sejlklubben i stand til at indkøbe en ny og tiltrængt motor til Falken.
Derudover har juniorerne haft en nogenlunde almindelig sæson med 13/15 børn som alle
er blevet dygtigere som sæsonen skred frem. Dog havde vi for første gang to børn med
særlige udfordringer, nemlig ADHD og aspergers. Det har været noget af en mundfuld,
men det gik faktisk overraskende godt, og en af de to holdt ud og vi forventer, at se ham
igen i den nye sæson.
Som vanligt afholdt juniorafdelingen mesterskab i begyndelsen af oktober og der blev
dystet i optimist og feva klasserne. Mestre blev kåret og alle var meget stolte!
For første gang i mange år får vi et jollestævne til Frederiksværk til april. Zoom 8 klassen
har ved hjælp af Nina Fabrin fået arrangeret et stort stævne med omkring 40 joller!
Juniorafdelingen giver selvfølgelig en hånd med afviklingen og håber på ordentligt vejr.
Ellers starter juniorafdelingen som vanligt til maj og håber at se mange friske og glade
børn på havnen.
Informationsudvalget
Claus Bagger – Sørensen har efterhånden i mange år haft det redaktionelle ansvar for
udgivelsen af klubbladet Den Sorte Sejler. Det har været et stort arbejde, som har skullet
passes ind i Claus erhvervsarbejde der indebærer mange udlandsrejser. Claus har længe
signaleret, at han ikke ville kunne fortsætte med redaktøropgaven, mens vi forgæves har
søgt efter en afløser for Claus. Der er ikke lykkedes at finde Claus afløser. Der er
således ikke p.t. udsigt til at DSS vil udkomme foreløbig, i stedet søger vi at dække
informationsbehovet med nyhedsbreve som sendes direkte til alle medlemmer med en email adresse og i kuvert til de få medlemmer som ikke har en mail adresse.
Herudover har vi vor hjemmeside som webmaster Jesper Scharstein administrerer, her
kommer artikler og informationer som ellers ville være at finde i DSS. Facebook anvendes
af en kreds af klubbens medlemmer til information om klublivet. Bestyrelsen er ikke ”inde
over” dette indholdsmæssigt – men vi har al mulig sympati med initiativet. Endelig
overvejer vi muligheden for at komme ud på tryk med et klubblad i et nyt koncept,
forhåbentlig kan det føre til, at vi også i femtiden kan informere om og debattere klublivet
på et trykt medie.

Fest og aktivitetsudvalget
Der blev ved sidste generalforsamling søgt efter medlemmer, som kunne stå for nye
arrangementer, men det er ikke ligefrem strømmet ind med kreative forslag på den konto
igennem den sidste sæson. Så kom nu frem af busken og kom med nogle forslag til både
vinter og arrangementer i den kommende sæson, så vi kan få en fornuftig klubaktivitet.

Vi skal senere i aften finde en ny formand for dette udvalg, men det er jo ikke denne
formand der skal stå for klubbens aktiviteter, men blot sørge for at få andre medlemmer til
at så for de enkle arrangementer!
Sponsorudvalget
Her har vi et særdeles effektivt udvalg, på en person, nemlig Michael Christiansen.
Jeg har allerede nævnt, at hans indsats er en af grundene til at regnskabet, som
kassereren om lidt vil præsentere, ser hæderligt ud.
Både Jyske Bank og Handelsbanken har i 2015 ydet sponsorstøtte og der blev samlet ind
til vor standerhejsningsbrunch. Herudover er der sponsoreret i alt 30.000 kr. fra andre
sponsorer.
Vild med Vand
Vibeke Dalum har siden sommerferien arbejdet med projektet for sejlklubben. Projektet er
baseret på et centralt koncept udviklet af Dansk Sejlunion og støttet af Nordea fonden.
Ideen er, - med mine ord - at gøre sejlsport, samt i øvrigt alle andre aktiviteter som har
med vand at gøre, nærværende og attraktive for folk som ikke nødvendigvis ellers er
interesserede i vand og sejlsport.
Projektet forudsætter, at vi arbejder sammen med havnens øvrige klubber og med havnen,
og der er mulighed for projektstøtte.
Vibeke har ”netværket” og holdt workshops samt løbende holdt bestyrelsen orienteret om
fremdriften i hendes arbejde.
Kommunen v/ Steen Hasseriis har tilkendegivet, at man er positive og bakker op om
projektet.
Mere konkret så planlægges en åben havn dag i alle de havne som har tilsluttet sig ”Vild
med Vand”. Der vil ske en central markedsføring af dagen fra DS side som bliver den 29.
maj. Vi regner bestemt med at være med. De enkelte elementer i programmet her på
havnen ligger ikke fast endnu, men der synes at være gode muligheder for, at der til den
tid - ved havnens foranstaltning - er etableret bademulighed fra nordmolen samt, at der vil
kunne finde en indvielse sted på dagen ved Steen Hasseriis.
Juniorafdelingen har tidligere haft en aktiv rolle i havnens dag, det regner vi også med i
2016.
Bådejerene skal vi gerne overtale til, at vise bådene frem for gæster, og Ro – og
kajakklubben til at lave opvisninger i balancekunst og grønlændervendinger, ligesom de
naturligvis skal konkurrere med vore juniorer.
Det jeg her siger, er blot en antydning af, hvad der kan blive lagt i programmet – meget
mere kan komme til.
Helt overordnet, når vi som klub engagerer os, er det fordi vi mener, det er vigtigt at så
mange som muligt tiltrækkes af sejlsporten.
Fremtidige forhold
Som vi senere i aften skal høre om, har det været en ordentlig mundfuld for den nye
kasserer. Det en grundlæggende modernisering af vor økonomistyring som Bent nu
succesfuldt har gennemført. Vort klubsystem Winkas er både ryggraden i

økonomistyringen og i medlemsadministrationen, herunder indbetaling af kontingent. Bent
har fået de enkelte elementer til at spille bedre sammen og tilmed fået et
selvbetjeningssystem op at stå i tilknytning til hjemmesiden. Det er et flotstykke arbejde
som vi i klubben bør være meget taknemmelige for.
Der er en mindre udskiftning i bestyrelsen på vej denne gang, idet Peter Hvidberg stopper
efter mere end 15 års arbejde – en stor tak for indsatsen!
Der skal fra min side lyde en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et stort og engageret
arbejde.

Tak for jeres opmærksomhed!

Søren Christensen
Formand

