Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub

December, 2018

Nytårskur den 12. januar 2019 13:00

Tilbud til dem, der endnu ikke har realiseret drømmen om sejlturen til Caribien
Vi er stadig nogle enkelte, der ikke har fået sat kryds ved dette sejlermål. Det skulle efter
sigende være noget andet end Anholt... Heldigvis har vi Tine i kabyssen, og hun har
erfaring med de kulinariske specialiteter i Caribien, så vi kan med en blanding af drømme
og smagsløg, sammen komme over Atlanten under Nytårskuren 2019! (Alle dem, der har
haft båden i Caribien er også velkomne til at deltage med lidt nostalgi, iført de røde bukser
😊)

Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.
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Fra kabyssen lyder:
Det er januar og det er mørkt og koldt, så lad os flygte til et varmere himmelstrøg. Vi
smutter en tur til Caribien, hvor solen skinner hele året rundt og maden er farverig og
skøn.
Det bliver fisk og skaldyr, bagte bønner med rom, grillet ananas og langtidsstegt svinekam
og hvad kokken ellers har fantasi til. Og selvfølgelig slutter vi med dessert.

Fra rederiet lyder:
Prisen for denne fantastiske rejse vil i 2019 være 150 kr./kuvert, idet dog drikkevarer
købes i baren til vor sædvanlige fordelagtige klubpriser.
Trosserne kastes kl. 13:00
Der er allerede flere, der har ytret ønske om at deltage, men for alle gælder, at
tilmeldingen starter ved modtagelse af herværende månedsbrev. Tilmelding sker efter
først til mølle – princippet. Erfaringen viser, at der bliver fuldt hus, så skynd dig/jer at
sende en mail til Henrik på: henriander01@gmail.com
Når I har modtaget kvittering for tilmelding bedes i indbetale de 150 kr. pr. tilmeldt kuvert
via mobile pay til Sejlklubbens konto 44663.
Medlemmer, der ikke har mobile pay kan betale i klubhuset på ”selve dagen”.
Tilmeldinger er bindende og sidste frist for tilmelding vil være søndag den 6. januar 2019.
På den måde får Tina også en chance for at planlægge og foretage de nødvendige
indkøb.

Annonce - Lærer i radiotelefoni
Vores fremragende lærer i Radiotelefoni har desværre måtte melde afbud til det
kommende kursus i foråret 2019.
For at eje og betjene en maritim VHF radio med DSC (Digital Selective Call) skal man
have et SRC certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen. SRC-certifikatet udstedes på grundlag
af en bestået prøve.
Jeg har været i kontakt med de tilmeldte kursister, og lovet, at aktivitetsudvalget vil sikre,
at undervisningen gennemføres.
Skulle der være et af vore medlemmer, der besidder den faglige viden, lyst og evner til at
gennemføre de 5 kursusaftener for at bringe de 10 elever sikkert frem til eksamen, så de kan få
udstedt et SRC- certifikat, så ring 50 99 84 21 eller skriv til Henrik på henriander01@gmail.com
inden den 12 januar 2019, så vi kan få en snak om rammer og vilkår.
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Trimaften med Mads Christensen
Sejleraften – en trimaften med sejlmager Mads Christensen fra OneSails.
En spændende aften, hvor mange vigtige trim muligheder og nye sejltyper blev
gennemgået. Og mange interessante vinkler’ på opsætning af mast og sejl blev
gennemgået. Der var mødt 24 deltagere, så det blev et livligt møde med god spørgelyst – og
med spændende svar.
Læs hele artiklen her:
Sejleraften med sejlmager Mads Christensen fra OneSails (1)

Seniormøder hver tirsdag 11:00 – 14:00
Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus med hyggeligt samvær. Alle er velkomne.

Generalforsamling 7. februar 2019 19:00
Generalforsamling 2019 afholdes den 7. februar. Der vil være flere punkter på denne
generalforsamling, der ligger ud over den fastlagte dagsorden. Derfor, sæt kryds i
kalenderen allerede nu.
Indkaldelse følger senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Renovering af indgangsparti
Der pågår lige nu en renovering af indgang og toiletter i klubhuset. Det trængte til en
”opfrisker”. Bedre lys, lysautomatik, nye vaske, nye pissoir, ændret udsugning, maling mm.
Alt foregår via frivillig arbejdskraft, så klubben kun belastes økonomisk af indgåede
materialer. Mange tak til alle, der deltager i arbejdet.
Jan.
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Tirsdagssvømning
Måske kikser sejlermakkerens ’Mand overbord’. Så ligger man der i baljen og må klare sig
selv. Lidt grundlæggende svømmekundskaber vil i den situation ikke være af vejen.
Klubbens medlemmer har 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.
Se mere om svømmehallen på https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx
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