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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Februar 2019-2 

 

 

Tak for en god og sober generalforsamling, hvor der var flere deltagere end normalt, og 
aftenen varede også længere end normalt. 
 
Vedtægterne er blevet opdateret. Vi har fået nye medlemskategorier og ændret 
kontingentstruktur og størrelse. 
 
Referat og den fulde version af beretningen  
kan læses her: http://www.frv-sejl.dk/bestyrelse/referat-generalforsamling/ 
 
De ændrede medlemskategorier, ændret kontingentstruktur og ændrede vedtægter kan 
læses her: http://www.frv-sejl.dk/klubinfo/ 
 
Vi har næste bestyrelsesmøde den 21. februar. Herefter vil vi skrive til jer og oplyse om, 
hvilken medlemskategori jeres nuværende medlemskab konverteres til. Der vil være 
mulighed for indsigelse inden kontingentopkrævningen. 
 

 
 

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 

  

Generalforsamling referat, fuld beretning 

2018, nye vedtægter og ny kontingent 

Tidevandskursus 20. feb. 19:00-21:00 

http://www.frv-sejl.dk/
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Informationsmøde for Sejlerskolen.  

Tilmelding til Henrik Skafte på: Henrik@Skafte.de 

 

 
 

Foredrag af Henrik Skafte. 

Man kan deltage i kapsejlads med målet om at blive klubmester. Dem kåres der i sagens 

natur kun én af om året. Men alle, der deltager i kapsejlads, bliver helt sikkert MEGET 

bedre tursejlere. Under kapsejlads får man øvet alle tænkelige forhold igen og igen. Man 

får sammenlignet sin egen sejlads med nabobåden, og kan sidde og forundre sig over at 

den tilsyneladende altid sejler i medstrøm… Det gør den ikke – den sejler hurtigere bare 

fordi den er trimmet bedre og sejler optimal kurs.  

Henrik indvier os i kapsejladsens mysterier - et foredrag for alle, der bare helst vil ligge 

forrest på vandet 😊 

 

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com  senest 11.marts 

 

 

 

Foråret står lige for døren. Bådene skal klargøres og i vandet og vi selv skal ud på bølgen 

den blå. I lighed med sidste år holder vi en ”sikkerhedspakke” i klubben, hvor foredraget 

om førstehjælp ombord er første del. Hans Erik Ottesen vil igen i år opfriske vor 

hukommelse og give gode råd til, hvad vi skal have i skibets medicinkiste, og hvordan vi 

bedst kan klare os, hvis uheldet skulle være ude, og vi kommer til skade. 

 

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com  senest 25. marts. 

  

Sejlerskolen infomøde 25. feb. 19-21:00 

Kapsejlads foredrag 13. marts 19-22:00 

Førstehjælp 27. marts kl 19:00 - 2200 
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I år har vi entreret med Michael Larsen, der er SEJL SIKKERT instruktør. Michael fortæller 

om Mand overbord / Mand Ombord teknikker og metoder. Foredraget er en del af Sejl 

Sikkert kampagnen og et af de vigtige og efterspurgte ”standardforedrag”. Michael har 

indvilliget i at justere lidt på pakken, så der også bliver tid til at deltagerne kan få hjælp til 

at kontrollere egen redningsvest. Derfor husk at tage jeres egen redningsvest med. 

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest mandag 01 april. 

 

 

 

Seniorerne har besluttet at stå op en time tidligere! Derfor er seniormøderne rykket 

til start kl. 10:00 😊. 

Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus med hyggeligt samvær. Alle er velkomne.  

 

 

Mand overbord, teoretisk del /  

Personlig kontrol af redningsmidler 

03. april kl 19:00 - 2200 
 

Seniormøder hver tirsdag 10:00 – 13:00 
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For alle sejlaktive medlemmer gælder, at klubben inkluderet i medlemskabet, betaler godt 

100 kr. pr. medlem til Dansk Sejlunion. Sejlunionen varetager sejlernes interesser – både 

politisk (f.eks. nedsættelse af kasko-skatten) og puljeforsikringer. I forbindelse med vores 

forsikringscheck af klubbens forsikringer i 2018, udtalte Dansk Sejlunions 

forsikringsmægler ”Man kunne spare 10-20% på selve forsikringsdelen, altså ikke på 

afgifter – ved tegning af forsikring på private både i Dansk Sejlunion”. Check din nye 

forsikring på http://www.frv-sejl.dk/baadforsikring/ 

 

 

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 

 

 

Bådforsikring 

Tirsdagssvømning 
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