Bestyrelsens beretning.
Frederiksværk Sejlklub for året 2017
Medlemsudviklingen
Det samlede medlemstal er på 238, nøjagtig det samme som året før. Antallet af aktive med
båd er faldet fra 143 til 137.
Aldersgruppen 61+ er faldet fra 147 i 2016 til 129 i 2017. Aldersgruppen 25 – 60 er imidlertid
steget fra 75 til 95 i 2017, hvilket lover godt for fremtiden.

Vi er kommet ganske fint igennem året rent økonomisk. Der har ikke været de store
ubehagelige overraskelser med uforudsete udgifter.

Klubhuset.
Bestyrelsen har besluttet, at klubben fremover igen betjener sig af betalt rengøring af
klubhuset. Rengøringsfirmaet gør rent efter behov, og leje af klubhuset inkluderer rengøring.
Af større arbejder kan fremhæves, at gulvet i juni blev grundigt renoveret med afslibning og 2x
lakering med en slidstærk og robust lak, af samme type som anvendes i sportshaller, det har
givet et løft af klublokalerne. Bestyrelsen har i den forbindelse drøftet behovet for anskaffelse
af nye møbler. Stolene er efterhånden i så ringe stand, at en udskiftning er påkrævet. Der er
imidlertid ikke endnu fundet den helt rigtige løsning i form af bekvemme og holdbare stole til
en rimelig pris.
Bestyrelsen har i 2017 indkøbt en ny OH projektor, idet den gamle efterhånden var så dårlig, at
den måtte udskiftes.
Klubhuset anvendes meget flittigt hele vintersæsonen til klubaftener og forskellige former for
undervisning, herudover udlånes det til andre sejl - og mærkeklubber. Vi har i det forløbne år
således haft besøg af Luffe, Nauticat, Polaris Drabant og Bavaria klubber.
Aktivitetsudvalget
Udvalget har igen i år været særdeles aktivt. Sidste forår har der været foredrag om ”EL
ombord” ved Niels Petersen, ”Arbejde med glasfiber” ved bådebygger Henrik Lotz,
”Motorlære” ved Allan Lyk, ”Kapsejladsregler mv.” ved Henrik Skafte.
Pinseturen 2017 gik til Nykøbing, hvor vi i år var mere heldige med vejret end i 2016. Rigtig
mange havde valgt at lægge vejen forbi Nykøbing, hvor vi fik ”leget” lidt om eftermiddagen og
hygget igennem om aftenen i Nykøbing Sejlklubs fine klubhus. Der var tæt pakket, for både
Holbæk, Hundested samt Roskilde havde valgt også at lægge vejen forbi Nykøbing, så havnen
var fyldt op.
I indeværende vintersæson har vi haft fornøjelsen af Morten Groves foredrag ”Fra
Frederiksværk til Carcasonne”, og Aage Jørgensen fra Bådbasen har fortalt om ”Bådmarkedet –
køb og salg af båd”. Endelig har Jan Svendsen og Mette Bjørn netop i sidste uge berettet om
deres tur England rundt sidste sommer.
Sejlerskolens store aktivitet har smittet af på antallet af elever på teorikursus til
duelighedsbevis i sejlads, hvor der er oprettet to hold med i alt 17 elever. Poul Erik Hansen har
gentaget sidste forårs succes med et kursus i VHFradiofoni, hvor i alt 11 elever i december
måned gennemførte undervisning og gik til eksamen med henblik på opnåelse af SRC certifikat.
Uagtet, det ikke er Aktivitetsudvalgets fortjeneste så fortjener årets Nytårskur også at blive
bemærket. Med ”alt udsolgt” var der igen i år store forventninger til årets kulinariske rejse. I år
gik turen ned ad Donau under professionel ledelse af Tine og Bent Bagger-Sørensen – godt
assisteret af resten af det ”Baggerske dynasti”. En stor tak til Tine og Bent for en dejlig dag.
Samlet kan Aktivitetsudvalget se tilbage på en god sæson med rigtig god tilslutning til de
gennemførte arrangementer. Tak til de mange bidragydere – både foredragsholdere og
hjælpere.
Aktivitetsudvalget fortsætter sæsonen med yderligere to foredrag om bådvedligeholdelse,
”Boat-on-a-budget” den 12. februar og ”Ren Skib” den 7. marts. John Mast kommer den 21.
marts og fortæller om ”Mast og rig”. Med hjælp fra Hans Erik Ottesen gennemføres den 4. april
et ”Førstehjælpskursus” og Sejlerskolen vil hjælpe med et kursus 5. april ”Mand overbord”
teori. Når vi har fået bådene i vandet, vil der blive fulgt op med en dag med ”Mand over bord”
praktik.

Hjemmesiden
I gennem hele 2016 var hjemmesiden nødlidende. Den er nu blevet bedre efter omlægningen
til hjemmesidesystemet: Wordpress. Beskrivelsen af kommende aktiviteter er på plads,
kalenderen ajourført, og hjemmesidens afsnit om kapsejlads, juniorafdeling og seniorafdeling
er på plads. Bestyrelsen har tiltro til, at hjemmesiden fremover vil kunne være et vigtigt
redskab for medlemmerne til at holde sig orienteret om de mange forskellige begivenheder og
aktiviteter i klubben.
Månedsbrevet
I 2017 har vi ligesom året før 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 påskønnes.
Men det hele fungerer jo kun, så længe de e - mailadresser vi har registreret er up to date.
Desværre er der nogle, 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 klubbens
medlemsansvarlige.
Sponsorudvalget
Sponsorudvalget aktiveres i forbindelse med ”særlige projekter”, som kræver sponsorstøtte.
Der har i 2017 ikke været ”særlige Projekter” af sådan art. Hvorfor aktivitetsniveauet har været
lavt. 2018 vil som bekendt indeholde Sejlklubbens 75 års jubilæum og i denne forbindelse
aktiveres sponsorudvalget.
Juniorafdelingen
I vintersæsonen 2017 har juniorafdelingen haft ”tov og teori” et par aftener, og i
sommersæsonen har juniorerne været på fjorden hver torsdag.
Ida Hjort har holdt pause i trænergerningen på grund af barsel. Der er kommet to nye
juniortrænere til nemlig Aksel Rosengreen og Thomas Milan.
Thomas arbejder på Arresø Skole og har en stor kontaktflade med unge og har i den forbindelse
lovet at gøre reklame for klubben og sejlsport.
Klubbens optimistjoller er minimum 20 år gamle og nogle endnu ældre. De tre ældste er så
slidte, at de ikke mere kan repareres. Der er indhentet tilbud på tre nye ”Winner” joller, som
forventes indkøbt i løbet af foråret 2018 forhåbentlig med sponsorstøtte.
I vintersæsonen 2018 har juniorafdelingen planlagt aftener med teori, således at juniorerne i
den kommende sæson kan komme på fjorden hver torsdag.
Kapsejladserne i 2017
Kapsejlerne havde endnu en fantastisk sæson, med overraskende godt vejr til sejladserne
onsdag aften, selvom sommeren ellers var regnfuld. Der er måske noget vejrmæssigt på spil,
som har med Frederiksværks beliggenhed at gøre, mellem Roskilde Fjord, Isefjord, Kattegat og
Arresø, i hvert fald oplever vi tit en særlig aftenopklaring.
Sæsonen startede med en kapsejladsaften i marts måned, hvor Henrik Skafte gennemgik
kapsejladsreglerne. Dette var også relevant i forhold til en forventningsafstemning om, hvordan

vi sejler i forhold til hinanden. Vi prøver at sejle kapsejlads, hvor det for de fleste bådes
vedkommende gælder om at vinde, men hvor der samtidig også er plads til både, som er med
fordi det er hyggeligt og sjovt.
Der deltog i snit ca. 10 både som er meget forskellige – fra Ylva til 20 fods spidsgatter.
Og igen i år sejlede vi efter Dansk Sejlunions TA mål, der muliggør, at forskellige både kan dyste
mod hinanden.
Som noget nyt prøvede vi at fortsætte onsdagssejladserne i juli måned, hvilket der var stor
tilslutning til.
Den 17. september sejlede vi en ny form for kapsejlads, som skulle få de største både ud at
sejle. Ruten var lagt: ” Ud omkring anduvningsbøjen ved Hundested og retur til Frederiksværk”.
15 både deltog opdelt på 4 løb. En dejlig sejlads med skiftende vind- og strømforhold. Efter
sejladsen blev der spist pizza i klubhuset.
Kapsejladssæsonen sluttede på vanlig vis med lagkagecup, en ”stjerne sejlads” på 14 sømil og
en hyggelig afslutning med madpakker og Bentes skønne lagkage.
Sejlerskolen sæson 2017
Igen i år har Sejlerskolen for Voksne været flittige brugere af klubbens røde Drabant-24. Den
har sejlet som aldrig før, tolv elever - fordelt på et mandags-, tirsdags-, onsdags- og
torsdagshold- har været trofaste til at møde, og tilfredsheden hos eleverne har været stor.
Skolebåden – ”Den Nihalede Kat” - gør det godt. Den er noget slidt, men den nye motor, som
blev anskaffet sidste år, fungerer fint, der er endvidere i 2017 indkøbt nye sejl, så sejlerskolen
går forhåbentlig nogle rigtig gode sæsoner i møde.
Sejlerskolen ser frem til at skulle starte nye hold op i den kommende sæson, men antallet af
instruktører giver muligvis nogle begrænsninger. Medlemmer, som vil og kan afsætte en
ugedagsaften hver fjortende dag som instruktører, bedes derfor melde sig.
Seniorafdelingen
Året 2017 har været et godt år med ”masser sol” indendørs ved møderne.
Formanden, Flemming Dalum oplyser, at afdelingen har afholdt 23 tirsdagsmøder med meget
høj mødeprocent, 2 grillaftner og 4 spisninger hvor der også var rigtig godt fremmøde, så det
var ikke kun på vandet, at ”bølgerne gik højt”.
Så ... alt i alt lever afdelingen fortsat fint op til forventningerne.
Afsluttende bemærkninger.
Tak for opmærksomheden og den opbakning fra medlemmernes side som bestyrelsen, og jeg
selv som formand, har fået i det forløbne år.

På bestyrelsens vegne
Søren Christensen
Søren Christensen

