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Indhold og Redaktørside
Årets sommer og sejlsæson er lige rundt om hjørnet. Jeg har gravet lidt i mine 
billedarkiver og brugt dem rundt omkring i bladet til bla. a. titelbaggrunde. Det 
er jo dejligt at kunne dele mine billeder med jer på den måde. I det hele taget er 
det blevet til et par fine artikler og masser af andet godt i bladet. God fornøjelse 
med læsningen, og ha’ en rigtig god sommer med sikker sejlads.

Hilsen Claus

SIDE 4 & 5

Junior

SIDE 10 & 11

Sikker Kurs   

SIDE 13-15

Onsdags-
sejladser

Vi har i klubben en bred skare af dejlige og spændende mennesker. Thomas Kirkegaard.
Bro 4, ”Svante” har valgt at dele en af sine mange kunstneriske sider med os. Denne gang 
ikke den med guitar, ukulele og sange. Se side 6. På samme side kan du læse om de nye 
tiltag i forhold til aktiviteter. Her skriver Torben Mandsberg, Bro 4 ”Smilla”.
Om at leje klubhuset Se side 18
Læs om tiltaget 55+ Se side 19
Nyt fra klubbens kasserer Se side 20

SIDE 16 & 17

Havnenyt

SIDE 9

Standerhejsning

SIDE 7

Pinsetur
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Undertegnede har tidligere meddelt, at jeg ønsker at træde af som formand for sejlklubben ved 
næste generalforsamling og det er med meget stor glæde, at jeg kan meddele, at vores nuvæ-
rende næstformand Søren stiller op som kandidat til formandsposten!

Og hvorfor skriver jeg nu om det, hvor der er mere end 6 måneder og en hel sejler sæson til, at 
det skal på dagsordenen? Jo, det er således, at yderligere 2 bestyrelses medlemmer også ønsker 
at forlade bestyrelsen og vi skal i god tid finde de rigtige personer til at varetage styringen af 
vores klub. De to øvrige medlemmer er Morten, som har været med siden krigen og Flemming, 
der samtidig er vores webmaster, ønsker også at trække sig fra denne vigtige post.

Jeg vil derfor gerne slå lidt på tromme for, at hvis I har lyst til at være med i det spændende 
arbejde med at få klubben til at fungere i dagligdagen og eventuelt komme med nye tanker om, 
hvad vi skal bruge vores klub til, så er chancen der nu til at stille op til klubbens bestyrelse ved 
næste generalforsamling. Ring til mig, hvis du vil vide mere om klubarbejdet og hvad det inde-
bærer at være med i klubbens bestyrelse.

Vores varmepumper afgik ved døden under Bodils hærgen sidste vinter og vi har fået dækket 
omkostningerne til at få udskiftet alle tre pumper til nye; dog koster det en udvidet selvrisiko 
på kr. 13.000,-, men vi skal vist ikke klage, når vi sammenligner os med, hvad der skete længere 
nede i fjorden.

Alt i alt har vinteren været mild ud over den kraftige vind, så det er begrænset, hvad det har 
givet af problemer på havnen.

Foråret startede også meget tidligt i år, men selv om flere er kommet i vandet i god tid, er det 
dog begrænset, hvad man får sejlet, før vi runder den 1. maj, da vejret fortsat er koldt og usta-
digt til sejlads.

Håber vi ses den 26. april til standerhejsning, hvor vi selv for første gang skal stå for affyringen af 
signalkanonen, som Troels Berntsen skænkede klubben sidste år. Bestyrelsen vil gentage succes-
en fra de senere år med en brunch og stumpemarked, som det fremgår andetsteds i bladet.

Til sidst vil jeg på klubbens vegne ønske jer alle en rigtig god sejlersæson og pas godt på jer selv 
og jeres besætninger.
 

Niels Petersen

har ordet

 Formand   Niels Petersen
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En ny sæson står for døren. Vi starter op torsdag den 1. maj 2014 kl 17:30 
som vanligt.

Vi i juniorafdelingen, som består af 5-6 voksne og 10-12 unge mennesker, glæder os jo som 
altid til at komme i gang og vi håber på flere nye ansigter i vores hyggelige klub.

Er der blandt de voksne, i resten af klubben, nogle som kender til børn der gerne vil lære at sejle 
og at have det sjovt, så send dem endelig over til os.

Vi har plads til flere og det er godt med noget nyt blod!

Vores joller og følgebåde,  har heldigvis klaret både Alan og Bodil nogenlunde uskadte og vi går 
snart i gang med at rigge det hele til.

Vel mødt på havnen!
Peter Hvidberg, formand Juniorerne
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Du finder flere billeder samt oplysninger om Juniorafdelingen på klubbens hjemmeside 
www.frv-sejl.dk
Her vælger du bare fotogalleri og så kan du se alle de fine billeder.

Fællesskabet i Frederiksværk Sejlklubs 
juniorafdeling er meget godt, og vi 
hygger os altid både før, efter og under 
træning. Der bliver altid smidt et par 
personer i vandet, og så er det tid til 
kage.

Den 14 september 2013 sejlede vi over 
målstregen i den afgørende runde i klub-
mesterskabet. Det havde været en god 
dag, med masser af vind og spænding. De tre første sejladser blev vundet af Thomas og Axel, 
hvorefter vi vandt de tre efterfølgende. Det hele afhang af den sidste og syvende sejlads. Vi kom 
godt fra start og sejlede hele sejladsen med de andre bag os, så det blev en sejr til os. Præmier-
ne blev overrakt, og der blev taget fællesbilledet, og vi var alle sammen glade. Det var en rigtig 
god afslutning på en fantastisk sæson, med masser af hygge og fællesskab.
Vi elsker at sejle i juniorafdeling. Der er altid en fantastisk stemning, og vi har det alle sammen 
godt med hinanden, og hygger os 
altid utrolig meget.

FOTOs: Christian Riisager-Pedersen

Klubliv hos juniorerne

Anne-Sofie Wulff Pedersen &
Cecilie Lange

Cecilie Lange & Anne-Sofie Wulff Pedersen
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Kære sejlere.

Frederiksværk Sejlklub har brug for dit initiativ, så der sker aktiviteter eller arran-
gementer, som medlemmerne kan samle sig om.

Såfremt du sidder inde med ønsker om særlige altiviteter, må du gerne henven-
de dig til Torben Mandsberg, plads 460, tlf. 2119 6901

Allerhelst må du gerne selv arrangere det du ønsker, ellers kan vi drøfte dine 
forslag.

Både arrangementer på land eller i vand er velkomne.

Med venlig hilsen
Torben

Billede: Thomas Kirkegaard. ”Svante”
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Vi tænder grillen, så den kan være klar kl. 18:00  lørdag aften. Vi er stadig i plan-
lægningsfasen, men der er mange forskellige ting at se , f. eks. urtehaven, hvor 
man kan lære om urternes virkning på folk,
Naturskolen med alle de eksotiske dyr som
strudse, vaskebjørne, lamaer, krokodiller og mange 
andre, Orø’s lille museum, Orø Kirke. Man kan jo 
også bare nyde naturen på cykel eller på gåben.

Vi glæder os til at se jer på Orø.

Hilsen Bent og Lis, ”SweetLis” Bro 4

Årets Pinsetur
Pinseturen går i år til Orø. 
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Vi mødes til en dejlig brunch og en hyg-
gelig sejler snak kl. 10:00 i klubhuset. 
Lørdag den 26. april.
Kl. 12:00 bliver standeren sat for den 
næste sæson!
Sideløbende med dette vil det også 
i år være mulig at sælge sine mariti-
me effekter som er blevet i overskud 
gennem årene. Man stiller sine ting op 
i junior rummet med pris og kontakt 
person.

Vel mødt Bestyrelsen.
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I efteråret 2013 blev det klart for undertegnede og mange 
andre, at Geodatastyrelsen (Søfartsstyrelsen og Kort- og 
Matrikelstyrelsen) var i færd med at indgå i en hel ny prak-
sis, hvor klassiske papirkort vil blive udfaset til fordel for 
elektroniske søkort, der så kan printes ud om det behøves.
Men denne ændring er en STOR ændring i forhold til 
århundreders klassiske brug af papirsøkort for både 
erhvervstrafik såvel som lystsejlads på havet og de våde 
vandveje.
Det vil sige at alle gamle (og relevante) søkortdata overføres ved scanning til elektroniske medier 
såsom harddiske og en sikret stor database.
Men det åbner for nye vigtige anvendelser af kortmaterialet i forhold til lystsejlere og kan gribe 
ret dybt ind i dybt indgroede og fastlåste dogmer om sikker sejlads og sikker brug af søkortenes 
løbende opdateringer udfra de daglige meddelelser for søfarende!!
Det er de nye tablets og smartphones, der ’skubber’ udvikingen i gang og jeg har især fulgt 
udviklingen hos et nyt firma i Stockholm, SEAPILOT AB, der er kommet i et særligt søgelys, da de 
i 2012-13 lancerede ’Sikker Kurs’ sammen med Geodatastyrelsen  først i Sverige , senere i Dan-
mark. Målet blev tydeligt, at tilbyde løbende opdatering af de elektroniske søkort på sejlerens 
computer. Det kan være på en i-pad (i-phone) eller en PC (typisk en bærbar komputer), der tages 
med på sejlture og beskyttes rimeligt mod regn og blæst, såvel som mod sprøjt og havvand. 
Opladning af dette udstyr skal der også sørges for f.eks. ved at have god batterikapasitet i båden. 
Programmerne til tablets og telefoner samt PC’s kan downloades fra Internettet og koster kun 
en brøkdel af hvad en klassisk søkortplotter koster, der meget vel kan koste mellem 5.000 og 

25.000 kr – evt. mere. Opdaterde kort koster ofte 
mellem 1000 – 2500 kr. 

Men eksempelvis koster SEAPILOT AB’s svenske 
App, der fremhæves af brugerne som super 
god, kun lidt over 200 Sv. Kr. Svenske søkort 
over hele Sverige koster ca. 300 Sv. Kr. En dansk 
pendant koster henholdsvis 380 kr og over 800 
kr. De nævnte app’s kan downloades via firmaets 
hjemmeside. Det er ikke forsøg på at reklamer, 
mere et forsøg på at understrege udviklingen – til 

fordel for sejlerne. 

Projektet, der søger at øge sejlernes sikkerhed til søs!

Af Jan Hovald Petersen
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De nævnte beløb er en ’bombe’ under de klassiske søkortplottere f.eks. fra Garmin, og presser 
følgelig markedspriserne nedad, som man siger.
Principperne bag den nye måde at bruge elektroniske søkort er at lave en pendant til den PRO-
FESSIONNELLE  anvendelse af de elektroniske søkort S57 via begrebet ECDIS*.
M.h.t. sikker strøm og opladning skal undertegnede slå et lille slag for brug af solceller (eller 
noget lignende VE) – så er man lidt mere sikker, hvis batterierne er blevet afladet ved et uheld 
(bemærk dog at mange PC benytter 19V). Hele denne side med sikkerheden for strøm vil blive 
taget op på et senere tidspunkt.
Søfartsmyndighederne i landene har også set sammenhængene. Det er billigere og mere dy-
namisk at arbejde via dataskærm og foretage søkortvedligeholdelse ad elektronisk vej, og det 
gør alle de omkringliggende lande. Igennem snart 20 år har visse firmaer tilbudt kortmateriale 
til sejlere i form af Memory cards af forskellig type (bla. SD-kort) f.eks. udbydere som Navionics 
eller C-Max, så sejlere i deres ’dyre’ plottere kan få opdaterede søkort med passende mellem-
rum (passende = sejlerens eller skipperens fornemmelse for hvornår, man behøver, måske hvert 
andet eller hver 4. år, der formodentlig ifølge søfartsmyndighederne nok er uakcepterbart?). 
Papirkortene skal jo holdes opdaterede!!!
Men styrelserne i DK, Sverige og Norge (samt flere lande) trækker så det gamle krav frem, at 
søfarende SKAL holde papirsøkortene opdaterede f.eks. med blyant ved at høre eller se (inter-
nettet) OPDATERINGER for FOR SØFARENDE og indføre opdateringerne i søkortene om bord!
Læs det en gang til – for hvor mange sejlere gør det. Det falder ubekvemt for de fleste sejlere, så 
nu tilbydes så følgende:
Hvis man anskaffer sig moderne hjælpemidler som en tablet eller PC, så kan man via internet og 
f.eks. ved trådløs forbindelse via Wi-Fi (trådløs forbindelse til Internettet i havnene) få løbende 
opdatering og således være godt rustet til at sejle med OPDATEREDE søkort ved at tegne et 
abonnement på opdatering (der tales om, at det ca. er 40 kr eller mindre pr måned p.t.).

Så skal man dog stadig have papirsøkort om bord, der dog ikke behøver at blive løbende opdate-
ret. 
Der tales også om, at hvis man har 2 uafhængige elektroniske systemer med opdaterede søkort, 
så kan myndighederne måske i diverse lande acceptere at man helt slipper kortene? Betingelser-
ne er dog endnu uklare og myndighederne indenfor EU skal nok først blive enige?
I app’en er også løbende oplysninger om større skibe i området (AIS) og løbende vejrdata opda-
tering (i Sverige hver time over internettet, i DK en gang om dagen) for området du er i. 
I efteråret skulle der foreligge en række nye informationer om forholdene, så i den kommende 
vinters løb bliver der af Seniorafdelingen afholdt et informationsmøde om de nye forhold og 
muligheder under emnet ’Sikker Kurs’ i vore klublokaler, idet der er lavet aftale med en meget 
kyndig person som foredragsholder. Mere om dato m.m. kommer på hjemmesiden en gang i 
efteråret.

*PS: De omtalte indscannede klassiske søkort fra myndighederne opdeles i ’lag’ (vektorkort) og 
ligner ikke de gamle papirsøkort som de f.eks. kendes fra Det Levende Søkort.
De nye søkort produceres som elektroniske søkort: ENC-kort efter en international specifikati-
onsstandard S57  og er primært udviklet for elektronisk anvendelse i passende udstyr, under en 
regel der kort kaldes ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) . 
Geodatastyrelsen har i en artikel på deres hjemmeside beskrevet de danske aktuelle forhold: Se 
http://gst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2014/feb/informationer-til-fritidssejlere/
SEAPILOTS hjemmeside som eksempel på hvad der tilbydes:  www.seapilot.com
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Seniorafdelingen indbyder alle sejlklubbens medlemmer til en hyggelig aften, 
hvor sommerens komme er festens centrale emne. 
Seniorafdelingen vil stå for madlavningen og der vil blive en væsentlig del grill-
mad, grillet på sejlklubbens egne grill.
Menuen er ikke helt fastlagt endnu, men seniorafdelingens leder Flemming 
Dalum lover en god og spændende sammensat menu, der vil blive slået op på 
hjemmesiden og i sejlklubbens store lokale.
Som sagt indbydes alle sejlklubbens medlemmer med ledsager for at aftenen 
skal blive så munter som mulig. Seniorerne vil også sørge for at baren bliver 
åbnet og det med de sædvanlige gode varer.
Aftenens menu vil være til Seniorafdelingens sædvanlig lavere priser, mens ba-
ren bliver prissat som et klubarrangement (tror jeg nok).

Vi prøver at skaffe mindst et underholdende indslag i løbet af aftenen .

Seniorafdelingen håber på stort fremmøde (husk at tilmelde til Flemming Dalum 
på telefon:  50522138 eller mail: flemming@dalum.org)

Forårsnatten: Med hensyn til at nyde foråret i fulde drag (spiritus) og det gode 
selskab, så overvej om du/I vil overnatte i sejlbådene, der forhåbentlig er kom-
met i vandet og klar til det? Her kan du så nyde forårsnatten og meget andet. 
Næste dag vil der formodentlig være et ’oplagt’ sammenrend af morgenduelige 
sejlere, der kommer til køkkenet for at nyde morgenfællesskabet (morgenmad, 
morgenbrød og morgenkaffe og the m.m.). Nogen må sørge for at hente, hvad 
der behøves og det kan være at seniorerne også ordner dette vigtige element 
(fælles indkøb).

Med morgenens aktivitet slutter årets første sommerfest i klubhuset!

JHP (især udfra inspiration og informationer fra Fl. Dalum).

Kom til grillparty i sejlklubben d. 9. maj fra kl. 18
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Optakt til sommerens kapsejladser!!
Interview med kapsejladsformanden, John Stenderup-Larsen

John Stenderup-Larsen er klubbens ’nye’ kapsejladsformand, der er 
god for at arrangere onsdags kapsejladserne. Han har været formand 
i foreløbig 2 år. Det er en meget vigtig aktivitet for klubben og noget 
af det, der holder klubben sammen. Det er udover det konkurrence-
mæssige også en social aktivitet, idet man efter sejladsen har fælles-
spisning i klubhuset. Det er så her, at aftenens kapsejladsresultater 
udregnes og meddeles deltagerne. John deler kapsejladsledelsen med Torben Hansen.

JHP: John, hvordan blev du sejler? Hvordan er du kommet ind i den aktivitet?

John: Jeg har egentlig aldrig sejlet. Det er ikke som så mange andre man læser om, at de er vok-
set op sådan i nærheden af vand. Det er jeg ikke. Jeg har boet i København, men jeg er glad for 
vand. Hvornår blev jeg egentlig sejler? Det blev jeg først, da jeg var 40, da jeg havde fået børn, 
havde bygget hus og fået job og alt det der – så en eller anden dag, så sagde jeg til min kone: Nu 
skal vi ud at kigge på en båd. Og så købte vi en lille bitte Jaguar 22. På det tidspunkt er familien 
jo størst: 3 børn og en hund, mig og min kone. 
Og så sejlede vi såmænd rundt i Isefjorden, vi væltede ud af denne lille Jaguar 22!

Af Jan Hovald Petersen
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JHP: I boede heroppe ved Frederiksværk?

John: Vi har boet heroppe siden 1973, tæt ude ved stranden, så det var egentlig den første båd 
jeg købte. Men den første sejloplevelse, nu blander jeg det måske lidt, det var vel egentlig med 
min broder. Vi havde sommerhus og var tit ved stranden. Vi slæbte en fiskerbåd i vandet for vi 
skulle lige ud at prøve (vi ville jo nok få en skideballe uden lige) – da vi så kom lidt ud så stod der 
lidt meget vand i båden. Han havde jo taget bundproppen ud den ’kære fisker’ (som en sikker-
hed mod tyveri), så min bror fik fingeren puttet i hullet og så roede vi ind igen!
Men denne Jaguar 22 havde jeg det udmærket med. Drengene af vores blev større. Gad ikke 
at tage med som ganske normalt. Så ville jeg købe en Jaguar 25 for så var der måske lidt mere 
plads, så ville der være lidt mere grund til at tage med ud, men det ændrede ikke meget det er 
jo ikke en sejlerfamilie. Så valgte jeg så at sejle kapsejlads i stedet for. Vigtigt var at komme ud at 
sejle.

JHP: D.v.s. at sejle hernede i Roskilde Fjord?

John: Ja, men jeg sejlede med Pelle i hans 10-meter for overhovedet at lære at sejle. Det var der, 
at jeg lærte at sejle – og at sejle kapsejlads. Og så sejlede jeg sidenhen i Jaguar 25. Da det så kun 
var mig der sejlede så tænkte 
jeg i mine voksne år, at nu vil jeg 
have en anden båd! Så købte jeg 
den SAFIR, som jeg har i dag.
Prismæssigt matchede den 
Jaguaren, så der var ’ingen kurre 
på tråden’ m.h.t. penge. Og den 
har jeg så haft en 5-6 år og den 
er jeg faktisk meget glad for. Det 
er jo en båd man tager ud at 
sejle kapsejlads i, ikke så meget 
familiesejlads. Den ’lægger sig 
ned’ og så sejler den ligeud!

JHP: Hvilken bådtype er det?

John: Det er en skærgårdskrydser som type. Den er egentlig lavet over en 5,5 meter Nordisk 
Krydser. Den er lavet af en nordmand, gjort en smule bredere og så med 2 ror: Et kølror og et 
lille agterror eller hovedror.

JHP: Det er jo en relativ hurtig båd?

John: Ja, den er jo gammel i skrogfaconen. Den er jo tung i bunden og med lang køl – en halvlang 
køl og så med det specielle rorsystem som er lidt tricky en gang imellem. Hvis den ikke har fart 
på så er den ikke til at styre. Så jeg er sådan lidt forsigtig især når vi ligger og skal starte for den 
vender altså ’ikke på en tallerken’ som de andre gør.

JHP: Det er ved startlinjen typisk (når farten ofte er lav). Når den først er kommet i fart er det 
bedre?

John: Så er det fint, det var den jeg startede med til kapsejlads. Så er det mig der sejler!
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JHP: Har du så med din tidligere båd været på ferie med hele familien og alt det der?

John: Vi har ikke været langt væk, kun korte ture. Så vi har ikke de der lange distancer. Min kone 
er mest til haven og jeg kan godt lide at sejle! Så det splitter familien en lille smule.

JHP: Der har jeg jo lidt den samme ’lidelse’. Det er vores fælles ’lidelse’! Min kone vil ikke så 
gerne ud at sejle – hun er bange for havet og det skyldes nok en ungdomsoplevelse, hvor hun 
var ved at drukne.  Det er ikke sådan at lave om på. Det betyder jo at jeg, der er vokset op 
rimelig meget ved vand  blev sejler – kommer fra Roskilde og i vores ferier var vi i Præstø og 
sejlede meget, så det lå helt naturligt at sejle. Og da vi flyttede ud langs fjorden og dagligt kig-
gede ud over fjorden om hvilke både der var ude o.s.v. – så blev jeg sejler. Og da jeg var 17 år 
byggede jeg min første båd selv og den har jeg stadigvæk mærkeligt nok, en 5 m lang Piratjolle 
i mahogny. Den blev solgt, men ad sære omveje købte jeg den tilbage igen. Den er fra 62 – har 
sejlet en del kapsejlads - holder sig fint under presenning m.m. Til sommer skal den ud at sejle 
igen.

John: Det er jo en træbåd.

JHP: Ja! Dengang var det så småt begyndt at komme med de der plasticbåde. Det er min histo-
rie. Hvornår blev du så kapsejladsformand? 

John: Ja, det har jeg jo kun været i 2 år. Nu er det min tur.

Det var så den del af Jans interview 
med John som vi fik plads til.
Læs hele interviewet på
www.frv-sejl-dk

Claus Bagger-Sørensen

JHP: Kom du så efter Thomas Nørre-
gaard?

John: Ja, vi har jo lavet et makkerskab, 
Torban Hansen og jeg, om kapsejlad-
serne. Jeg står som formand, men vi 
kører det parallelt for at mindske be-
lastningen. Man er jo lidt på og belast-
ningen mindskes, når man er 2. Det er 
rart at vi er 2 – han er så i bestyrelsen 
og det er jeg så til gengæld ikke. 

JHP: Det er jo en meget vigtig aktivi-
tet for klubben, at der er velfunge-
rende kapsejladser eller klub-mat-
cher! Når man kigger på det udefra 
at se så er det en af klubbens  stærke 
aktiviteter! Kan man få så mange 
med som muligt?

John: ......................
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De seneste 2 år har jeg siddet i havnens bestyrelse. Det har været to år med en 
hel del udfordringer.  Ligesom de fleste andre lystbådehavne i Danmark har den 
økonomiske krise og i tilknytning hertil for mange gamle og for få unge sejlere 
betydet at der er der en formindsket efterspørgsel efter havnepladser og for os 
betyder det, at vi er gået fra en situation med ventelister til en situation med 
ledige pladser, i øjeblikket knap 20.
Stormvejr og oversvømmelser har også ramt os. Ikke så slemt som mange af 
vore nabohavne, men alligevel ubehageligt nok. Det er i særlig grad gået ud 
over havnens elektriske installationer. Skaderne er midlertidigt udbedret, men vi 
kommer først helt på plads når der kommer lidt mere varme i luften.

Foto & Tekst: Søren Christensen

Ellers blev nor-
dremolehoved 
udbedret i 2013, 
udgifterne hertil 
var på ca. 250.000 
kr. Det trængte 
molen til, idet 
vinteren 2012 var 
hård ved specielt 
molehovedet.
Søndre moleho-
ved og søndre 
mole ejes af Hals-
næs kommune og 
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Foto: Claus Bagger-Sørensen

er stadig i ringe stand. Havne-
bestyrelsen forhandler derfor 
med kommunen for at finde en 
løsning.

I den kommende sæson for-
venter vi at indrette 5 pladser 
for autocampere på parke-
ringsarealet nord for hytterne 
ud mod fjorden.

Havnens Cafe lå det meste af sidste år ”underdrejet”. Sidst på året blev den ud-
lejet og vi forventer os en fuld sæson i 2014.

Hilsen Søren
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Som det sikkert er de fleste bekendt, kan man som medlem leje klubhuset til arrangementer, 
hvor man selv er vært.

Normalt har vi ikke problemer, når vi udlejer klubhuset, men et arrangement tidligere på året, 
hvor der blev afholdt en 18 års fødselsdag, viser, at der måske er brug for at få præciseret bru-
gen af vores faciliteter i klubhuset.
Når man lejer klubhuset, skal det være til eget brug (nærmeste familie), hvor man selv er vært 
for arrangementet og ikke til brug for 3. part formål, selv om man selv er med til festen. 
Det forventes, at festen holdes inde på klubbens område og at det ikke er til gene for resten af 
havnens beboere eller både.

Klubbens musikanlæg er ikke beregnet til at kunne spille for fuld udblæsning og skal behandles 
med omtanke. Hvis man ønsker kraftig festmusik, bør man medbringe sit eget anlæg til formålet.
Hvis noget ikke fungerer, når man overtager klubhuset eller der bliver ødelagt noget under leje-
målet, er det meget vigtigt, at man giver besked til den ansvarlige for klubhuset, som det altid 
fremgår af den lejeaftale, I modtager, når I booker klubhuset.

Læs om flere detaljer for leje af klubhuset på vores hjemmeside og behandl vores fælles værdier 
med omtanke!

Jer der vil i kontakt med dem der lejer klubhuset, kan altid se deres mobil nummer i klubbens 
kalender under det pågældende arrangement.

Niels Petersen
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Som det nok er en del medlemmer bekendt, så sysler Seniorafdelingen 
med et projekt, der udtrykt kort kaldes: 55 +  idet det stiler mod at gøre 
noget for sejler interesserede seniorer fra nærområdet i aldersgruppen 
omkring  55 år og opefter. 
Interessen for at sejle kan dukke op som et ønske, når man begynder at 
planlægge sit otium og har fat i de skjulte drømme, man måske har gået 
med siden ungdommen.

Og seniorafdelingen tilbyder at lave prøvesejlads på fjorden for de 
55+ interesserede i det området omkring Frederiksværk – fra Lynæs til 
Frederikssund - og håber, at det kan betyde, at de mest interesserede 
vækkes som sejlere og at de derefter har lyst til at fortsætte med at 
sejle og forhåbentlig bliver medlemmer af sejlklubben!

Det vil ske her i april måned, evt. i begyndelsen af maj. Arrangementet vil blive annonceret i den 
lokale dagspresse og vil blive indledt med et møde i klubhuset, hvor planlægning af aktiviteten 
og sejladsen vil blive påbegyndt.

Er du interesseret som medlem i at deltage i denne aktivitet, så kontakt Flemming Dalum på tlf 
50521038 eller via e-mail: flemming@dalum.org

Af Jan Hovald Petersen

55+  Sejler interesserede 

19



Efter at Charlotte har gjort en stor indsats som kasserer i adskillige år, er det 
faldet i min lod at overtage denne funktion, eller rettere en del af den, for det 
er Søren, der tager sig af medlemskartoteket med deraf følgende diverse indbe-
retninger til kommunen og andre. Nu er disse administrative opgaver jo ikke den 
mest inspirerende del af sejlerlivet, men nogen skal jo gøre det, hvis vi vil have 
en velfungerende klub. Det ville jo være en stor fordel, hvis den samme person 
ville hænge ved i en årrække. Det forudsætter bare, at vedkommendes indsats 
bliver påskønnet af medlemmerne, og det gøres bedst ved at hjælpe til at undgå 
unødvendigt arbejde. Det koster f.eks. en hel del ekstra tidsforbrug hvis - sådan 
som det er tilfældet nu - adskillige ønsker ændringer af deres medlemskab efter 
at kontingentopkrævningerne er sendt ud. Det kræver et manuelt indgreb i en 
proces, som ellers afvikles automatisk, med deraf følgende arbejde både for 
Søren og mig. Ret beset lidt hensynsløst, så sørg for at undgå dette. Det er også 
en fordel, hvis vi har e-mail adresser for alle. Brug et par minutter på at sende 
en e-mail med jeres navn, adresse og fødselsdato til mig - kasserer@frv-sejl.dk - 
så sørger vi for at ajourføre kartoteket. Fødselsdatoen er vigtig i forbindelse med 
de tilskud vi får fra kommunen. Med disse enkle regler er jeg sikker på, at vi vil 
få et rigtig godt samarbejde i mange år fremover.

Med sejlerhilsen
Bent

Et indlæg fra den nye kasserer – Bent Bagger-Sørensen
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