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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

December, 2017 

 

DECEMBER 2017 

 

Vi har nu gennemført efterårets to foredrag med en rigtig fin tilslutning. Det var spændende at høre 

Morten Grove berette om kanalsejlads med et lidt andet fokus end man normalt sætter på 

sommertogter. 

Også Åge Jørgensens foredrag om køb og salg af båd var en spændende og informativ oplevelse. 

VHF holdet kører på fuld skrue med ti håbefulde elever og med en habil lærer ved podiet. 

Eksamen forventes afholdt den 15. december. 

Duelighedsholdene kører også derudaf med i alt 19 elever fordelt på to hold. De klemmer på til den 

14 DEC, hvor de tager en velfortjent juleferie. Undervisningen kører videre fra 03 JAN til udgangen 

af februar. 

Seniorgruppen holder julefrokost den 5. februar. Flemming Dalum står som vanligt for 

arrangementet. 

Ifølge det tidligere udsendte program skulle vi afholde en juletræs afslutning i klubhuset den 9. 

december, men desværre har der ikke været tilstrækkeligt med villig arbejdskraft, så dette 

arrangement udgår. Altså: Juletræsfesten 09 DEC er aflyst. 

Til gengæld er der tilføjet to nye arrangementer i foråret, Jan Svendsen holder et foredrag over 

familiens togt sidste sommer rundt om England. Det finder sted den 30. januar kl. 19 i klubhuset.  

Vi har også fået et tilbud/anmodning fra Peter Kragh om at han præsenterer sit hjertens barn, 

”BOATONABUDGET”, hvor han vil berette om sine egne erfaringer med at renovere og 

vedligeholde en lystbåd. Dette vil løbe af stabelen den 12. februar i klubhuset.  

Detaljer om tilmelding til begge foredrag udsendes senere. 

Inden disse arrangementer har vi dog haft mulighed for at se hinanden til nytårskuren. Detaljer 

herom gives andetsteds. 

Aktivitetsudvalget ønsker alle en hyggelig og dejlig juletid og ser frem til et aktivt forår med mange 

alsidige aktiviteter, herunder fejring af klubbens jubilæum. 

Mvh 

Henrik 

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER  
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Traditionen tro holder vi Nytårskur. Det  finder sted i klubhuset lørdag den 13. januar kl. 13.00.                   

Tine Bagger-Sørensen, assisteret af hendes far 

Bent, inviterer på en gourmet tur ned ad 

Donaufloden. Vi starter helt oppe ved kilden i 

Schwarzwald og bevæger os igennem Østrig, 

Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Bulgarien helt ned 

til Sortehavet. Undervejs kan vi nyde en buffet 

med egnsretter fra de forskellige lande, som 

f.eks. laks fra Østrig, paprikakylling fra Ungarn, 

Kyufte med Shopska salat fra Bulgarien og 

meget andet, der er i støbeskeen. 

Prisen for denne fantastiske rejse er kr. 120,00 

per kuvert. Drikkevarer købes i baren til de 

sædvanlige fantastiske klubpriser.  

Af hensyn til indkøb er bindende tilmelding nødvendig senest 6. januar til 

henriander01@gmail.com, 

eller ved indbetaling af kr. 120,00 pro persona på mobile pay, nr. 

44663 

med angivelse af navn 

 

Som det fremgår af klubbens hjemmeside, har klubbens medlemmer gratis adgang til svømning i 

Frederiksværk Svømmehal en gang ugentlig. Der er adgang til det store bassin hver tirsdag 

mellem kl. 19 og 19.30, og fra kl. 19.30 er der adgang til det varme bassin og saunaen. 

Det er ikke ret mange af vores medlemmer, der benytter sig af dette tilbud, måske fordi ikke alle er 

opmærksomme på det. Derfor denne reminder.  

Har du praktiske spørgsmål så kontakt Michael Christensen på:  

pia-michael@christensen.mail.dk 

 

eller gå ind på svømmehallens hjemmeside:  

idraetshallerne.halsnaes.dk 

SVØMNING  

NYTÅRSKUR  
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GF skal jf. vedtægternes § 8 finde sted i februar. I 2018 bliver det den 8. februar kl. 19:00 i 

klubhuset. Det er vigtige beslutninger, der skal træffes på denne generalforsamling. Søren ønsker 

ikke genvalg som formand, så en ny skal vælges. Bent fortsætter sin periode ud (til 2019) som 

sekretær og ansvarlig for månedsbladet, men ønsker at afgive posten som medlemsansvarlig.  

 

Vores sejlklub har 75 års jubilæum den 16. april 2018. Jubilæet fejres med to arrangementer: 

I forbindelse med standerhejsningen 14. april kl 11.00 med deltagelse af medlemmerne og 

indbudte honoratiores. Efter standerhejsningen brunch og evt. taler. Bestyrelsen står for brunchen. 

Jubilæumsfest for medlemmer og specielt indbudte den 21. april kl 19:00. Der budgetteres med en 

pris på kr. 200 per kuvert for maden. Drikkevarer købes i baren til de sædvanlige klubpriser. 

Yderlige informationer om arrangementerne kommer i månedsbrevene og på hjemmesiden. 

 

Den e-mail, som dette månedsbrev er vedhæftet, indeholder en udskrift af dine data i 

medlemskartoteket. Det er vigtigt, at disse data er korrekte, så jeg vil beder dig om at kontrollere 

dem og hvis noget skal rettes, at du logger ind på dit datablad via hjemmesiden og retter det. 

Alternativt kan du sende mig en mail med rettelserne, men kun det, der skal rettes!! Der er nogle 

åbenlyse fejl i fødselsdatoerne, hvor et par stykker ligger frem i tiden, så de pågældende i henhold 

til det endnu ikke er født så vær specielt opmærksom på det. 

Udfylder du dataene for person nr. to kan f.eks. din ægtefælle få tilsendt månedsbrevet til egen e-

mail adresse. Husk også her korrekt fødselsdato. 

Endelig er det nu tidspunktet, hvor du skal tage stilling til om du vil ændre medlemskategori, eller 

hvis dit medlemskab ikke længere er relevant for dig, at melde dig ud. Det skal ifølge klubbens 

vedtægter ske inden årets udgang. 

Ved bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen overgår medlemsansvaret til et andet 

bestyrelsesmedlem, og det er mig magtpåliggende, at det jeg afleverer er så korrekt som muligt.  

De bedste julehilsener 

Bent 

 

 

 

MEDLEMSKARTOTEKET  

75 ÅRS JUBILÆUM  

GENERALFORSAMLING  
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Kontingenter 

For medlemmer opkræves kontingenter årligt via betalingsservice i foråret. 

Andre indbetalinger  

Indbetalinger, der ikke opkræves via betalingsservice kan ske direkte til  

 

Bankkonto reg.nr: 6301  

kontonummer : 0001604244  

 

Mobile Pay  

5-cifret nummer 44663  

  

Hjælp kassereren: Anfør medlemsnummer/navn samt hvad indbetalingen vedrører 

 

 
Vi har i 2017 fået mange nye medlemmer. Det har været os en fornøjelse at byde jer 

velkommen, og vi håber, at I er faldet godt til i Frederiksværk sejlklub. Her er vores nye 

sejlervenner: 

Jeppe Hansen – med båden Felicia Kim Forsingdal – aktiv uden båd 

Claus B. Hartvig – aktiv uden båd Lars Folke – med båden Anna-Viktoria 

Thomas Scott Milan – med båden Jomano Lars og Robin Holger Gad med båden North Star 

Jesper Henriksen – med bådenTrissen Carsten Welbo Ungerman – aktiv uden båd 

Thomas Etwall – aktiv uden båd Stig Kristensen – med båden s/s Lillefix 

Christian Boljanac – aktiv uden båd Christine & Jacob Haase – aktive med båd 

Leif Petersen – aktiv uden båd Rune Rasmussen – aktiv med båd 

Stefan Kjærulff – aktiv uden båd Tommy D. Pedersen – aktiv uden båd 

Simon Galmar – aktiv uden båd Peter Bloch Nielsen – med båden Sjöfröken 

Thomas Karlsen – aktiv uden båd Inge Hansen – aktiv uden båd 

Niels Friis og Ellen Berga – med båden Viking Alexia Christiansen - junior 

Anders Schmidt – aktiv uden båd Rikke Frisenvang – aktiv uden båd 

 

NYE MEDLEMMER i 2017  

MOBILE PAY, KONTINGENT OG ANDRE 

INDBETALINGER  


