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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Juni, 2017 (2) 

 

 

I går blev der gjort et forsøg på at franarre sejlklubben 16.300 kr. Det skete ved, at der til 

kassereren blev sendt en mail,  som tilsyneladende kom fra mig, i hvilken ”jeg” bad om, at 

der blev overført 16.300 kr. til en nærmere angiven konto. 

Vor kasserer Jytte kontaktede mig heldigvis telefonisk, og jeg kunne fortælle hende, at 

beskeden var falsk, og at jeg ikke havde anmodet om overførsel af beløbet, så der er hel-

digvis ikke sket nogen umiddelbar skade. 

Vor hjemmeside er imidlertid kompromitteret i den forstand, at der er nogen, som forsøger 

at misbruge oplysninger om mailadresserne på hjemmesiden med henblik på at franarre 

klubben penge. Jeg vil heller ikke kunne udelukke andre forsøg eller andre former for svin-

del som udføres på baggrund af oplysninger på hjemmesiden. 

Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at finde frem til svindlerne, idet de har mulighed for at 

gemme sig bag ”lag på lag ”af ip- adresser f.eks. i Rusland, Sydamerika mv. 

De kompromitterede adresser, som har været anvendt, er indtil videre formand@frv-

sejl.dk, kasserer@frv-sejl.dk  Jeg har ikke kendskab til, at andre adresser har været mis-

brugt, men I bedes alligevel være opmærksomme,  såfremt I skulle modtage mistæn-

kelige mails og lade være med at åbne dem, samt frem for alt lade være med at 

downloade noget fra sådanne mails. 

Jeg kan oplyse, at de to ovennævnte klubmailadresser samt webmasterens og den 

medlemsansvarliges adresse administreres af webmaster, som er den, der reelt modtager 

mails på disse adresser og derefter automatisk sørger for videresendelse til vore private 

mailadresser. Sidstnævnte adresser bliver dermed ikke kompromitterede. 

Vi har jo en del private mailadresser liggende på hjemmesiden, og jeg er af den opfattelse, 

at dette indebærer en risiko. Derfor er mit forslag at vi fjerner dem fra hjemmesiden. 

Mvh 

Søren  

FORSØG PÅ MISBRUG VIA 

HJEMMESIDEN FOR SEJLKLUBBEN 
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Fredag 23. juni 2017 

 
 

Traditionen tro vil der være fælles grill på terrassen i sejlklubben Sankt hans aften inden 

vikan gå til havnens bål. 

Vi starter kl. 1800 og som altid tænder første M/K på pletten op i grillen. 

Bemærk, at klubhuset er lejet ud den 24., så lejer har råderet over klubhuset den 23. 

tilborddækning osv. Derfor kan vi ikke påregne at sidde inde i klubhuset, men alene 

ijuniorstuen om galt skulle være. 

Vi kan heller ikke benytte klubbens service, så vi må selv medbringe alt fra ”sidepuder til 

tandstikkere”, samt naturlig vis alt til egen fortæring. 

Vi ses på terrassen ved klubhuset den 23. kl. 1800 til Sankt hans hygge på sejlklubbens 

terrasse. 

SANKT HANS 
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