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Vinteren 2017/2018 faldt i foråret 2018… Marts måned har været kold og genstridig og har 

ikke lokket med klargøring af båd, men nu er der kommet hul på den røde del af 

termometeret. Isen i havnen er væk, og der er igen kommet vand i hanerne på 

vinterpladsen. Utålmodighed er blevet afløst af koncentreret aktivitet. 

Samtidig har aktivitetsudvalget afholdt den sidste vinteraktivitet med en sikkerhedspakke 

over 2 aftener. ’Førstehjælp om bord’ og ’Mand over bord’: http://www.frv-

sejl.dk/2018/04/04/sikkerhed-til-soes-2018/ 

Vi håber, at 2018 byder på en flot sejlsommer – der er lidt til gode fra sidste år. 

Men inden sæsonen rigtig kommer i gang, skal vi have afviklet vores 75 års jubilæum. Den 

officielle jubilæumsdag er mandag den 16. april 2018, hvor mange er på arbejde.  

Vi fejrer i stedet vores jubilæum over 2 lørdage, se nedenfor  

 

14. april kl. 11:00 – 14:00 med brunch, jubilæumsreception, standerhejsning og salut. 

Der vil kl. 13:00 være taler, bl.a. fra borgmesteren Steffen Jensen. 

Vi håber på godt vejr og glæder os til at se en masse af klubbens medlemmer. Ingen 

tilmelding og deltagelse er gratis for medlemmer og inviterede. 

Indbydelse: http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/04/Jubilæumsreception-14-4-

2018.pdf 

 

21. april kl. 18:30 – 24:00 

Der er stadig få pladser tilbage efter ’først til mølle’-princippet. Tilmelding senest 9. april til: 

henriander01@gmail.com 

Jubilæumsmiddag 

Standerhejsning med jubilæumsreception 

FORMANDEN HAR ORDET  
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Den første fredag i hver måned er der fredagsgrill kl. 18:00. Juli dog undtaget. I år starter 

vi fredag den 4. maj. Den første, der ankommer tænder op i grillen. Hyggen spreder sig 

under fælles tilberedning af den medbragte mad og efterfølgende fællesspisning på 

terrassen. Kom og vær med. 

 

 

 AKTIVITETSUDVALGET TAKKER AF FOR VINTERSÆSONNEN. 

I går og i forgårs aften den 4. og 5. april løb vinter sæsonens sidste events som nævnt 

ovenfor af stabelen i klubhuset, hvor vi fokuserede på sikkerhed, dels i form af et 

fremragende oplæg om førstehjælp ombord, og dels ved et arrangement omkring 

forholdsregler mv. ved ”Mand overbord”. Når vejret bliver mere venligt stemt, og 

vandtemperaturen kommer op på et menneskeligt niveau, vil vi arrangere en ”Mand 

overbord – dag” på fjorden, hvor sejlerskolen vil assistere med praktiske og realistiske 

øvelser i ”Mand overbord”. Arrangementet vil blive annonceret på hjemmesiden og ved 

månedsbrev. Varslet vil blive relativt kort, da vi er helt afhængige af godt vejr. 

Tak til medlemmerne for en god tilslutning til vinterens arrangementer og stort tillykke til de 

mange, der har gennemført undervisning i radiotelefoni samt den teoretiske del af 

duelighedsprøven. Rigtig mange af eleverne valgte at gå til eksamen og duelighedsholdet 

kan prale af en beståelsesprocent på 100. Tillykke til de mange nye radiotelefonister og til 

de kommende sejlere – og held og lykke med den praktiske prøve, der jo finder sted til 

september. 

Husk at Pinseturen i 2018 går til Orø i weekenden 18.-19.-20. maj. Planlægningen er i fuld 

gang, så afsæt allerede nu dagene i kalenderen, så vi kan fylde havnen op. 

Tak for en god vinter i hyggeligt selskab. Gode ideer til næste års program modtages 

gerne. 

 

God sommer til jer alle! 

Aktivitetsudvalget. 

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER  

Fredagsgrill 
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