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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Maj, 2017 

 

Standerhejsningen blev vel overstået den 22 april, og der er nu travlhed på havnen med 
klargøring af bådene og påsætning af master. Selvom der er meget arbejde forbundet 
hermed, er det alt sammen noget som bebuder den kommende sejlsæson, og det kan jo 
ikke være andet end positivt. 

Starten på sommerens aktiviteter betød også, at den første grillaften fandt sted fredag den 
5. maj med deltagelse af 11 friske klubmedlemmer. Husk fremover at møde op den første 
fredag i hver måned til spisning og hygge omkring grillen ved klubhuset! 

Ellers kan jeg berette, at tre af klubbens medlemmer den 26 april deltog i det første 
brainstormings møde om afholdelse af ”Åben Havn” den 26 august i år, der var også 
deltagelse fra havnekontoret og flere af de øvrige klubber på havnen. Jeg regner bestemt 
med at arrangementet gennemføres som planlagt. 

Der har med rette hersket nogen usikkerhed og forvirring om, hvilken skæbne projektet 
”Vild med Vand” skulle have fremover i Frederiksværk Lystbådehavn, samt om vi i stedet 
skulle genoptage de traditionsrige ”Åben havn” arrangementer, som blev afholdt senest i 
2015. Det er der nu skabt klarhed over.  

På bestyrelsens møde den 8 maj var der nemlig fuldstændig enighed om, at vi i 
sejlklubben må melde fra til projektet ”Vild med Vand” og i stedet satse på det lokale 
Frederiksværk arrangement: ”Åben havn”. En fortsættelse af ”Vild med Vand” ville kræve 
en koordinator- helst en sand ildsjæl – og en sådan har vi ikke fundet – og i tillæg hertil, at 
havnen og de øvrige klubber medvirker, og det har vi heller ikke fået tilsagn om.   

I begyndelsen af juni lukkes klubhuset i tidsrummet 6 juni til 18 juni for at gennemføre en 
tiltrængt renovering af gulvet. Gulvet bliver slebet ned og lakeret med en meget stærk 
gulvlak, en lak type som også anvendes til behandling af gulve i sportshaller. Vi har en 
forventning om, at gulvet, med den behandling dels vil være lettere at rengøre, dels vil 
være lettere at vedligeholde fremover. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at hæve prisen 
for leje af klubhuset fra 1800 kr. til 2500 kr. til gengæld vil der fremover være inkluderet 
rengøring i lejeprisen. 

Nu da kapsejlerne, juniorerne og sejlerskolen alle er i fuld gang med at starte op, og 
pinsen står snart for døren med pinsetur til Nykøbing Sj. vil jeg ønske alle en god 
sejlsæson! 

Søren Christensen 

NYT FRA FORMANDEN 
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Vi har i år indtil nu haft fornøjelsen af at byde 5 nye medlemmer velkommen i klubben. Det 
er: 

Niels Friis og Ellen Berga 
Med båden Viking 

 
Jeppe Hansen 

Med båden Felicia 
 

Claus B. Hartvig 
Der er medlem som ”Aktiv uden båd” 

 
Thomas Scott Milan 
Med båden Jomano 

 
Jesper Henriksen 

Med båden Trissen 
 

Håber I bliver glade for jeres medlemskab af Frederiksværk Sejlklub 

 

 

 

Kære alle. 

Jeg vil her sætte et par ord min oplevelse af at komme til Frederiksværk sejlklub som nyt 
medlem.  

Jeg har for mange år tilbage været et endog meget aktivt medlem i den gamle sejlklub, 
hvor jeg som ung havde min daglige gang på havnen. Jeg har siden stort set ikke sejlet 
lystbåd i 25 år, men nu skulle det være, og efter at jeg anskaffede mig ”Felica” (Granada 
27) sidste år, har jeg selvfølgelig også tænkt på at melde mig ind i sejlklubben. 

Når man står overfor at træde ind i et fællesskab som en sejlklub jo er, gør man sig 
unægtelig nogle tanker om hvordan det vil være – Både i forhold til praktiske ting som drift, 
aktiviteter og organisation af foreningen, men ikke mindst omkring de mennesker man nu 
skal ned og møde. Jeg regnede nu ikke, at meget ville være som det var, endsige at der 
ville være medlemmer som jeg kendte fra ”gamle dage”, og således var jeg både 
forventningsfuld og spændt på hvordan det ville blive.  

Den oplevelse som jeg gerne vil beskrive, har været positiv udover al forventning:  

NYT MEDLEM - OG HVAD SÅ? 

NYE MEDLEMMER 
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Kort tid efter indmeldelse, blev jeg kontaktet af Bent og budt velkommen, med et tilbud om 
at få tildelt en kontaktperson, som ville ”onboarde” mig og se til, at jeg fik den bedst mulige 
”landing” i klubben.  

Dette tilbud sagde jeg heldigvis ja til, og blev kort efter kontaktet af Hans-Erik, som udover 
at sende mig diverse praktiske oplysninger, inviterede på en guidet tur på havnen, såfremt 
jeg måtte ønske det.  

Et sådan tilbud kunne jeg jo heller ikke sige nej, og mødtes som aftalt Hans-Erik på 
havnen, hvor han stilede op i det værste møgvejr, klar til at give mig den helt store tur. Vi 
sprang af hensyn til min påklædning let hen over rundvisningen på de udendørs faciliteter, 
som jeg jo også kendte lidt i forvejen og endte hurtigt indendørs i klubhuset, hvor jeg blev 
udsat for et regulært bombardement af info – alle relevante praktiske ting blev minutiøst 
gennemgået, lige fra beskrivelse af juniorafdelingen, til badefaciliteter på havnekontoret, 
affaldshåndtering og onsdagssejladser.  Det forekom mig tydeligt at Hans-Erik (og 
klubben) havde en intention om, at der virkelig skal tages godt i mod nye medlemmer, og 
det var også den følelse jeg havde da jeg tog derfra: Godt mættet af informationer, men 
meget positiv og lidt overvældet. 

Den gode velkomst blev så understreget ved standerhejsningen, som jeg ved mit første 
møde med Hans-Erik, var blevet opfordret til at deltage i.  Det var der jeg for første gang 
fik mulighed for at hilse på mange af mine nye klubkammerater, og jeg var naturligvis en 
lille smule spændt på, hvad det måtte være for nogle størrelser. Igen var det en super 
oplevelse at komme i klubben – Jeg blev introduceret til diverse medlemmer- såvel 
bestyrelse som menige - hvoraf flere til min store overraskelse, allerede havde hørt om 
”det nye medlem” og enkelte endda brilierede ved at kende mit navn. 

Det jeg gerne vil sige er, at det har været en meget positiv oplevelse for mig, at komme til 
klubben som nyt medlem. Det at der bliver taget så fint imod de nye – at man inddrager og 
opfordrer til at engagere sig i diverse aktiviteter osv, tror jeg er en vigtig del af en 
velfungerende forening, og i hvert fald har det gjort mig meget glad og givet mig lyst til at 
være en del af det fælles på havnen. Det vil jeg gerne takke jer alle sammen for.  

Mange venlige sejlerhilsner 

Jeppe Hansen 

 


