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FORMANDEN HAR ORDET
Frederiksværk Sejlklub har fået ny bestyrelse.
På den netop afholdte generalforsamling var der som vanligt valg til bestyrelsen. Det
meste af bestyrelsen er uændret, men Søren Christensen har valgt at trække sig som
formand, og jeg blev valgt til at overtage stafetten. Jeg har kun været medlem i
bestyrelsen i et år, og min accept af valg var derfor betinget af, at resten af bestyrelsen var
stort set intakt. Resultatet er, at jeg har overtaget formandsposten, og Hans Erik Ottosen,
tidligere suppleant er rykket ind i bestyrelsen. Ny 2. suppleant er en gammel kending i
klubben – Nina Fabrin.
Den tekniske overdragelse af formandsposten fra Søren Christensen er gennemført.
Bestyrelsen og klubben siger mange tak for den kompetente indsats til Søren. Vi ønsker
ham god vind fremover, selv om vi nok ikke bliver enige om den perfekte vindstyrke. Søren
har slået sig på roning…
Første bestyrelsesmøde i den nye periode er 22. februar, da vi har et travlt forår foran os.
Vi er i et jubilæumsår. Frederiksværk Sejlklub fylder 75 år den 16. april 2018. Det betyder
travlhed på flere fronter. Claus Bagger-Sørensen arbejder intenst på et jubilæumsskrift,
men mange skal levere materiale til det, og tiden er knap.
Vigtige datoer i forbindelse med jubilæet:
14. april: Standerhejsning og jubilæumsbrunch
21. april: Jubilæumsfest
Med håbet om god vind for alle

Jan Leth Svendsen
Formand
Den nye bestyrelse: http://www.frv-sejl.dk/bestyrelse/
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PERSONDATA
Til administration af klubbens medlemmer, udsendelse af nyhedsbreve som dette og
opkrævning af kontingenter, benytter vi et IT-system kaldet WINKAS. Her er alle
medlemmer registreret. Adgangen til data er beskyttet af adgangskontrol. Vi gemmer kun
de nødvendige data. Medlemskartoteket er en forudsætning for at kunne administrere
klubben rationelt, og med din indbetaling af kontingent accepterer du, at vi opbevarer disse
data. Hvilke data det drejer sig om, og hvilken politik vi har for at anvende dem, kan du til
enhver tid se på hjemmesiden under http://www.frv-sejl.dk/persondata/

GENERALFORSAMLINGEN
Referatet og beretningen fra klubbens ordinære generalforsamling ligger nu på klubbens
hjemmeside. Du får adgang til dem med nedenstående links:
Referat af ordinære generalforsamling 2018-02-08
Beretning 2018-02-08

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER
Tilmeldingen til Ren Skib foredraget den 7. marts går fint, og vi kan allerede nu konstatere,
at der er deltagere nok til at gennemføre, men der er naturligvis altid plads til en til… så
tøv ikke med at tilmelde dig til henriander01@gmail.com
I dette brev følger tillige informationer om foredraget den 21. marts, hvor John Mast
kommer og fortæller om mast og rig. Tilmelding til henriander01@gmail.com som altid og
senest den 7. marts.
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen den 4. og 5 april, hvor vi kører vores
”forårspakke” bestående af en orientering om førstehjælp for sejlere den 4. og teoretisk
behandling af ”mand overbord” den 5. april. Mere herom i et senere månedsbrev.
Forårshilsen fra
Aktivitetsudvalget.
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MAST OG RIG
21 marts 2018 fra 19.00 til 22.00: 21 marts 2018 fra 19.00 til 22.00:
Hvordan vedligeholder jeg min mast og rig, og hvordan sætter jeg den rigtigt. Steen
Christensen fra John Mast forklarer om rigningen, hvordan kontrollerer jeg riggens tilstand,
hvordan vedligeholder jeg, og hvordan sætter jeg riggen rigtigt.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 07 marts.
John Mast er en af Europas største producenter af aluminiumsmaster og komplette rigge
til sejlbåde. Med mere end 40 års erfaring i udvikling og produktion har vi opbygget stor
knowhow inden for vores felt. Tryghed er en tillidssag – og derfor er skræddersyede
kundeløsninger vores niche. John Masts produkt skal kendes for topdesign, soliditet og
kundetilpasset funktionalitet.

Læs mere på John Mast hjemmeside http://www.johnmast.dk/omos
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SENESTE ARTIKLER PÅ HJEMMESIDEN
Nytårskur i klubhuset den 13. januar.
Der var næsten fuldt hus – lidt under 60 personer, der mødte op til årets Nytårskur. Ud
over gode ord om året der gik, så også et par ord om fremtiden. Det er vel meningen med
en nytårskur.
Først et glas med boblende ’champagne’ til alle – så en kort velkomst fra formanden,
Søren Christensen.
Nytårskur i klubhuset d. 13. jan. 2018 (2)

30. januar 2018. Foredrag England Rundt
Foredragsaften i klubhuset: Rejsen omkring England – 97 fantastiske dage! Jan Leth
Svendsen og Mette Bjørn fortalte om sejladsen. 30. jan. 2018. Jan og Mette skiftedes til at
foredrage detaljerne om turen. Og der var plads for mange gode råd og anekdoter, når
man nu som ’vest-farer’ vover sig ind i det engelske med store tidevandsforskelle og skal
nå ind til havne her og der.
2017 England Rundt
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