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Rettelse til tidspunkt for affyring af nødraketter: 

 Kom og få skudt dine gamle nødraketter af fredag den 1. juni kl. 17:45. 

Dansk Søredningsselskab har nu modtaget myndighedernes tilladelse til at afskyde 

nødraketter, men begrænset til en ½ time mellem kl. 18:00 og kl. 18:30. Derfor er det 

bestemt at arrangementet starter ved sejlklubbens klubhus kl. 17:45, hvor der vil være en 

kort introduktion og information. Derefter går vi ud på molen, hvor vi kan få demonstreret 

brugen af vore nødsignaler. 

Medbring dine nødraketter og nødblus (pyroteknik), der står for udskiftning og kom af med 

det på en god måde.  

Når afskydningen er forbi er grillerne i mellemtiden blevet klar, så vi kan få os en hyggelig 

aften. 

Alle klubberne på havnen er inviteret til arrangementet. 

I forbindelse med arrangementet afvikles den traditionelle fredagsgrill, så husk at 

medbringe mad og drikke, bestik og ”siddepude” og få en hyggelig og informativ aften. 

Mvh 

Aktivitetsudvalget. 

 

Vi prøver i år at holde fredagsgrill hver fredag kl. 18:00. Juli undtaget. Første mand tænder 

grillen. Man medbringer eget mad, drikkevarer og service. Vi griller sammen, spiser 

sammen, fortæller sejlerhistorier og hygger. Alle er velkomne. 

 

Demonstration af nødraketter 

Fredagsgrill hver fredag 
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De fleste har sikkert hørt en masse snak om persondatapolitik eller mere mundret ’GDPR’. 

Vi er som klub også nød til at håndtere nogle personoplysninger om dig for at muliggøre 

en rationel administration. Hvilke data det drejer sig om og hvordan vi håndterer dem, kan 

du læse mere om på hjemmesiden: http://www.frv-sejl.dk/persondata/ 

 

 

 

Persondatapolitik (GDPR) 

http://www.frv-sejl.dk/persondata/

