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Vild med Vand
Notat fra 2. møde i "Vild med Vand - udvalget"
onsdag d. 2. marts 2016 kl. 19.00
Deltagere: Johnny, Frederiksværk Motorsbådsklub, Bjarne, Frederiksværk Ro- og Kajakklub,
Andreas, Michael, Frederiksværk Bådelaug, Kim, havnen og Vibeke, Frederiksværk Sejlklub.

0. Bådelauget har valgt, at Michael indgår i arbejdet i stedet for Andreas.
Udvalget bød Michael velkommen i arbejdet.
1. Præsentation af Motorbådsklubben
Johnny viste rundt og fortalte om klubbens sammensætning.
2. Havnens Dag
a. Vibeke orienterede om, at besøget af redningshelikopter var et tilbud fra Vild med
Vand sekretariatet. Baggrunden var SOK alligevel skulle til Lynæs, og at de passede
det ind med besøgt i tre havne. Det er gratis for os. Den kommer kl 14.00 og er her
et kvarter.
Det blev pålagt Vibeke at få oplyst, hvilken aktivitet, der er tale om, og om vi skal
stille med figuranter eller lign.
b. Der var enighed om, at vi bør orientere fiskehandleren om Havnens Dag, og
opfordre ham til lave et tilbud "dagens fisk" som havnens gæster kan købe og
bruge til picnic. Kim påtog sig denne kontakt.
I den sammenhæng nævnte Kim, at havnen har god kontakt til /en mulig ny lejer af
restauranten, og at vedkommende naturligvis også vil få mulighed for at spille med
ved Havnens Dag.
c. Gå planken ud.... På sidste møde var "Gå planken ud" nævnt som en mulig
aktivitet. Vibeke havde vendt det i Sejlklubben, som meget gerne ville have den
med på Havnens Dag.
Det gav anledning til en bred debat. Bjarne var usikker på, om det vil være for
koldt, så den tid man kan være i for vandet er for kort. Kim var usikker med hensyn
til den afspærring, det vil kræve, og at der vil være afspærret fra fredag. Lige nu
vender tommelfingeren nedad.
Bjarne og Kim vender tilbage på næste møde med en endelig vurdering.
d. Vibeke viste idéoplægget til besøgsliste "Åben båd - Aben cockpit"
Vi var enige om:
- At to timers besøgstid er OK.
- At den rykkes en ½ time på grund af helikopterbesøg.
- At Vibeke sender listen til alle, så de kan samle deltagere.
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- At vi på Havnens Dag har et opsalg, en samlet liste, der viser alle de både, der er
åbne for besøg.
Der var også enighed om, at vi skal finde en enkel, let synlig markering af de både,
der er åbne for besøg.
Der var forslag om, at vi samlede de åbne både ved gæstebroen. Det afslog Vibeke,
hun håber/forventer, at der er flere deltagere end, der kan ligge ved gæstebroen.
Der var enighed om, at det ville være fint, hvis en eller flere af "fiskerne" ville
deltage i "Åben båd". Det blev aftalt, at Kim tager kontakt til dem.
Det er et ønske/forventning, at en del bådejere melder sig som deltagere, og at de
tilsammen vil fremvise bredden i både og sejlads.
e. Tiderne for aktiviteterne og eftermiddagen rykkes en ½ time, så der er plads til
SOK.
f.

Tjeklisten fra Vild med Vand for Havnens Dag.
Der var ingen, der havde gennemgået den, men Vibeke mener helt klart, at vi p.t.
har godt styr på arrangement. - Og vi var enige om, at der ikke er behov for flere
aktiviteter.

3. Vild med Vand-puljen
a. Der var ingen, der var så inspireret af de aktiviteter, de andre havne laver på
Havens Dag, at vi kan bruge nogen af dem til at udvikle en aktivitet, som vi kan få
puljen åbnet med.
b. Efter dagsordenen var sendt ud, har Vibeke været i gang med at udvikle nogle
idéer.
- Sikkerhed i havn /- til søs
- Vinter "Undervisning"
- Foredragsrække: "Jeg er vild med at sejle" Engagement smitter.....
- Sejlads i optimistjoller (konkurrence for børn og voksne)
Alle idéerne blev omdelt. De er "tynde" og så nye, at de stadig er under udvikling,
og i det omfang der er interesse for det, så er der tid til at samarbejde om en
fælles udvikling.
Udvalget fandt, at idéen om en aktivitet sikkerhed i havn/-til søs var god, og at den
kunne udbygges med kursus i 1. hjælp.
Vibeke syntes, at "Sikker havn" kunne udvikles som en fælles aktivitet for hele
havnen /alle klubber. I sejlklubben er det Henrik Andersen i Sejlklubben, der står
for den videre udvikling af aktiviteten, og han er åben for samarbejde med en
person fra en af de andre klubber. - Og i den sammenhæng forsøgte Vibeke, at
lokke nogen til at deltage i arrangement sejl sikkert-ambassadør, som Trygfonden
står bag. - se http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/ambassadoer . Ingen
meldte sig, men muligheden står åben.
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Der blev udtrykt interesse for at foredragsrækken og vinter "Undervisning" bliver
tænkt videre som fællestilbud.
Det blev aftalt, at Vibeke arbejder videre med at få udviklet én af idéerne, så vi kan søge
tilskud fra Vild med Vand - puljen. Da det blev nævnt, at det er svært at se de økonomiske
omkostninger ved disse aktiviteter, kom der forslag om at tænke i understøtning med
oplysningsfolder.
4. Opsamling fra sidste møde
Indspil om aktiviteter / mulige fælles aktiviteter, som vi aftalte at følges op på de
kommende møder
a. Børnebørns-weendtur - Johnny
b. Kajakbattel - Bjarne
c. Langdistancesvømning - Bjarne
Aktivitetslisten d. Zoom8 stævne 16-17 april (Sejlklubben)
e. Stålmand - Kim orienterede om, at den bliver gennemført i 2016 (kommunalt
arrangement, men det sker i vores havn).
- Og Kim fortalte, at Nanna er interesseret i høre om og støtte vores arbejde, og
foreslog, at vi måske bør invitere Nanna med til et møde i udvalget.
Der er fortsat klar forventning om, at aktiviteterne bliver til noget. Derfor var vi er enige
om, at vi udvikler på dem, vi har, - og at vi p.t. ikke har brug for flere,
5. Idéer til aktiviteter i øvrigt
a. Frederiksværkerne planter duftende buske på inderste del af slaggemolen?
Udgår - Ligges på lager ....
b. Konkurrence hvem er hurtigst til at sætte båd i fra trailer / vejledning i isætning fra
trailer
Udgår - Ligges på lager....
c. Miljøet på havnen - til for 6 - 9 klasser (udviklet af Dansk Sejlunion, Grønt Flag Grøn Skole) http://sejlsport.dk/ungdom/koncepter-til-klubber/institutionssamarbejde
er et oplæg, der er klar til brug. Alle vil gerne have, det kommer i brug. Ro- og
Kajakklubben har god skolekontakt og flere lærere som medlemmer, så Bjarne
forsøger at afsætte idéen /få nogen til at bruge materialet.
d. Snorkling - Er der nogen steder, hvor man kan snorkle efter affald /levende
småfisk?
Udgår - Ligges på lager....
6. Presse - fælles synlighed
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a. Tilbagemelding om kontakt til lokalpressen - Vibeke orienterede om, at hun har
taget kontakt til pressen, og at hun synes, at der var god gehør, men at de
naturligvis gerne ville have noget konkret, før de følger op.
Bjarne nævnte, at der har været noget om Frederiksværk Havn og Vild med Vand i
avisen. Han har ikke selv set det, men pålideligt kilde (hans kone) har set det.
Vi går hjem og læser avis.
b. Pressemeddelelsen - Vild med Vand Vibeke uddelte oplægget, som forventes udsendt torsdag. Kim har lovet foto med
folk på havnen. Bjarne tilbød løbende at fotografere, så vi har foto, der viser, den
bredde der er i vores havn.
Det blev aftalt, at pressemeddelelsen sendes (af Vibeke) til info-medarbejderne i
alle klubber, så den kan blive lagt på vores hjemmesider.
c. Standerhejsninger. Det blev konstateret, at de ligger så spredt, at de ikke egner sig
til en fælles presseindsats.
d. Zoom8-stævne 16-17 april vil blive presseført som landsstævne og Vild med Vand
aktivitet.
e. Synlighed..... Det skal være synligt, at vi er med i Vild med Vand. Vi skal selv
(klubbernes medlemmer) frederiksværkerne og pressen skal kunne se, at vi er
aktive, og hvad vi har gang i.
Vibeke har forsøgt at gå foran og at lægge oplysninger og udvikling på Sejlklubbens
hjemmeside. Det er ikke sket... for sejlklubbens hjemmeside er næsten gået i sort,
og det er p.t. usikkert, om den kommer til at virke, eller om klubben skal i gang
med en ny.
Vibeke arbejder p.t. med at finde en acceptabel løsning.
f.

Kim fremviste en konkurrenceplakat, der er fremsendt fra Vild med Vand. Den er
god, og alle ville gerne hænge et eksemplar op i deres klub.

7. Orientering om status for havnens arbejde med "bademolen" v. Kim
Projekt badebro og -ponton forløber planmæssigt. Kim forventer ikke, der opstår
problemer. De sidste detaljer er på bestyrelsesmødet onsdag d. 9. marts.
Der er indsendt tipsansøgning. Det er et pluds, hvis havnen får tilskud, men p.t. indgår det
ikke i budgettet, så det vil ikke være afgørende for projektets gennemførelse.
8. Orientering om møde i kommunen d. 29 feb. om kommunens arbejde med at fremme det
maritime liv - Vibeke
- Mødet blev aflyst, så der var intet nyt om projektet.
9. Opsamling "Velkommen i vores havn" - "Velkommen i vores klub"
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a. Tilbagemelding fra Workshop m. Sejlklubbens seniorafdelingen v. Vibeke uddelte
notat fra workshoppen. Det havde været en god og positiv oplevelse. Alle
opfattede vores havn og vores klubber som åbne og hjælpsomme. Deltagerne
havde, i tråd med vores betragtninger på sidste møde, været opmærksomme på,
at vi mangler en folder / foldere. En der fortælle hvem vi er, og en der fortæller om
gode oplevelser. - Og de havde gjort opmærksom på, at vi bør gøre mere ud af at
"markedsføre", det gode sejlvand, vi har lige uden for havnen, og byens
kulturværdier.
Debatten om åbenhed gav et indspil fra Kim, om havnens overvejelser om at lave
rejsning på havnekontoret, flytte møderummet om, lave dør fra møderummet og
ud, så det kunne bruges til varmestue for gæstesejlere. Det er dog meget løse
tanker. Det bragte tankerne videre til, at sejlklubbens juniorrum kunne være en
være varmestue.
Vibeke konstaterede, at modellen for workshoppen er god, og at den kan bruges i
mange andre sammenhænge. - Men har p.t. ingen forslag om hvor / hvordan.
b. Ny workshop - Det gode Værtskab - i Roskilde d. 14. marts. Vibeke har meldt sig.
Hun vil meget gerne have flere med. Ingen meldte sig. Vibeke har fået tilladelse til
en "i sidste øjebliks" tilmelding, og hun håber, at en fra udvalget finder tid til at
deltage.
10. Eventuelt - Ingen indspil
11. Næste møde Onsdag d. 6. april 2016 i Bådelauget.

notat
Vibeke Dalum
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