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Generalforsamling med inkomne forslag
og regnskab/budget d. 2. feb 2019 19:00
Der er indkommet forslag til vores generalforsamling. Hermed opdateret dagsorden og
bilag med forslagene. Nogle af forslagene går på udsendelse af budget og regnskab, der
naturligt er ekstra interesse for til denne generalforsamling.
Det har ikke været kutyme, at man på forhånd udsendte regnskab/budget i Frederiksværk
Sejlklub. Det blev diskuteret i bestyrelsen i forbindelse med indkaldelsen, og holdningen
var, at nogle af posterne, f.eks. indtægterne i budget 2019, krævede særlig forklaring
denne gang. Derfor holdt vi os til kutymen.
Men der er naturligvis intet hemmeligt i hverken regnskab eller budget, og efter der er
blevet fremsat forslag om offentliggørelse inden generalforsamling, og da flere medlemmer
også har fremsat mundtligt ønske, har vi ændret indstilling, og både budget og regnskab
ligger nu på hjemmesiden. De vil desuden som vanligt blive udleveret på papir på selve
generalforsamlingen.
Se revideret dagsorden, indkomne forslag og budget/regnskab her:
http://www.frv-sejl.dk/2019/02/02/2-generalforsamling-7-feb-2019-1900-efter-indkomneforslag/
Vi glæder os til at se jer 😊.

Tidevandskursus 20. feb. 19:00-21:00
Foredrag af Jan Leth Svendsen.
Når man kommer vest for Jylland er tidevand en vigtig faktor i planlægning af sejladsen.
Søkortene arbejder ikke længere med middelvandstand, man kan kun komme ind i
havnene på bestemte tidspunkter, man kan have strømforhold, der overstiger bådens fart
osv.
I tidevand er det Reeds Nautical Almanac, der bestemmer tempoet, og hvornår man står
op (det kan f.eks. være kl. 03:00 ☹). Vi kigger på både teori og praktisk erfaring fra vores
tur rundt om England i 2017.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk
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Nye/opdaterede artikler
Artikler af vores ihærdige reporter Jan Hovald Petersen:
Der er ved at indsnige sig en god klub tradition: Atter en gang i det nye år stod Tine Bagger-Sørensen for
den kulinariske oplevelse, denne gang med temaet: Caribien
Men maden skal jo ikke overstråle det egentlige formål med at holde en Nytårskur, nemlig at samles om
en redegørelse fra sejlklubbens ledelse (formanden) om året der gik og perspektiver for det nye år. Så
kommer den selskabelige styrke i anden række – og det kan ikke skjules, at Tine er formidabel som
kreativ cheff for den fine og spændende fælles spisning.
Nytårskur d. 12. jan 2019 (2)
Thalassofil (Thf) – hvad er det ?
Det er en kendsgerning at kærlighed til at sejle og sejlsport ligger i generne !
Sådan skriver det amerikanske sejlermagasin ’Sailing Magazine’ i et tidligere sommernummer, da det
stadig blev udsendt trykt på papir. I dag er magasinet mest et netmagasin. Man har fulgt op på emnet og
det er meget beskrivende analyser af mange menneskers følelser for havet – at føle stærk tiltrækning
mod havet.
Thalassofil (2)

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