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Godt nytår 2019
Håber I alle kom godt ind i det nye år.
Det er sikkert ikke kun undertegnede, der tænker mest på indendørs aktiviteter i disse
dage. Vejret er ikke koldt målt med januar som reference, men på vores breddegrader er
sejlaktiviteten stærkt begrænset i disse dage. Vores historie indeholder også en tid som
vikinger, og vikingerne var sikkert ikke helt så kuldskær som os i det 21. århundrede. Men
barske fyre, der ikke er bange for at klapre tænder, findes også i vores nutid. Bare de kan
bide sig fast i en rorpind! Læs artiklen senere i nyhedsbrevet.
Vi andre glæder os til forårets lune, og mens vi gør det kan vi mødes i klubhuset til
foredrag og samvær.
Vi glæder os til at se jer.
På bestyrelsens vegne, Jan

Nytårskur den 12. januar 2019 13:00
Årets nytårs-kur/tur til Caribien er fuldtegnet med 63 tilmeldte.
Har du endnu ikke betalt kan du gøre det via mobile pay til Sejlklubbens konto 44663.
Medlemmer, der ikke har mobile pay kan betale i klubhuset på ”selve dagen”.

Junior torsdag den 17. jan. 18:30-21:30
Juniorafdelingen holder årets første teori dag. Kom og vær med til at drøfte programmet
for den kommende sæson. Aftenen vil tillige byde på teoriundervisning og hyggeligt
samvær for juniorerne. Er du interesseret i at deltage i juniorarbejdet i klubben eller at
deltage som junior, så mød op og se og hør, hvad det er for noget.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest den 14. januar.
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Foredrag onsdag d. 23. jan. 19:00-21:00
“En tur til de unge, unikke kalkstensøer Øland, Gotland og Fårö”
Merete Mortensen og Thomas Kirkegaard var sidste sommer på en prægtig tur Øland og
Gotland rundt. Om og hør deres spændende og underholdende beretning om bl.a. Alvaret
og Raukerne.

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest mandag 14. januar.
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De seje gutter
De seje gutter er 4 i 2 både: 2 der sejler en smuk ’Langø 999’ med navn Neglfar og 2
andre seje, der sejler i ’First 29’, med navn ’Wicky’ og det selv om Langøbåden klart sejler
hurtigst ved en hurtig bedømmelse. Men glæden ved sejlads hver søndag i friskt vejr er
det vigtigste. Og bruger man enkle principper i form af, at man mødes kl. 11 søndag
formiddag og sejladsen går via en imaginær start – og mållinie f.eks. mellem 2 kendte
sømærker, - og der sejles efter en kendt bane også mellem udvalgte sømærker, - så er
kapsejladsen både krævende og spændende – og givende, da man både mærker vejret
og dets skiften – og man mærker at man lever, når vådt, koldt og blæsende vejr renser
ens hjerne og lunger!! Og af og til kommer andre sejlere også med ud for det er som det
siges – de seje gutters aktivitet trækker tit andre med!
Læs hele artiklen her:
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/01/De-seje-gutter-2.pdf

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
Renoveringen af indgangspartiet er afsluttet. Både toiletterne og pissoir er blevet frisket op
og fået nyt sanitet, hvor det var tiltrængt. Mændene kan besigtige hele renoveringen, mens
kvinderne må holde sig til toiletterne 😉… Tak til alle, der lagde en masse arbejdstimer i
projektet.
Jan.
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