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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

August 2019-3 

 

 

Tak for sidst til alle, der deltog på en hyggelig dag med fantastisk vejr      ! 

 

 

Kære sejlervenner! 

I optakten til Havnens dag er vores udmelding om årets arbejdsdage i klubben 

tilsyneladende faldet i baggrunden. Derfor denne ekstra opfordring til at melde jer.  

Vi har brug for 5-7 mand med egne skrabejern den 7. september kl. 10. De skal stå for det 

forberedende arbejde før vi den 14. skal samles til årets ”store” arbejdsdag. 

Meld dig til på henriander01@gmail.com og skriv hvad du helst vil bidrage med. 

 

Igen i år vil vi bede jer støtte op om vedligeholdelsen af vores klubhus. Vi fik jo ikke malet 

klubhuset sidste år på grund af det kolde vejr, så i år forsøger vi igen. 

Årets arbejdsdag deles derfor op i to, et arbejdssjak, der gør klar til at male den 7. og selve 

arbejdsdagen den 14.  

Arbejdssjak den 7. september. For at kunne male klubhuset må vi have forberedt 

malerarbejdet. Derfor har vi brug for et arbejdssjak den 7. september. Vi skal have skrabet 

løs maling af og givet grundingsolie på det bare træ, så vi er klar til at male ugen efter. 

 

Lørdag den 14. september er den ”store” arbejdsdag, hvor vi i lighed med sidste år vil 

gøre hovedrent indendørs og udendørs. Arbejdet vil i år være betydeligt lettere at gå til, 

fordi vi sidste år fik givet den en ordentlig skalle. Det ændrer dog ikke ved, at der er behov 

for at give det hele en kærlig omgang.  

  

Ohøj sejlervenner        71 

Havnens jubilæum  

 

Arbejdsdag - genopslag 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Klubben vil være vært ved en pilsner og lidt pizza til frokost. Der er følgende konkrete 

projekter den 14: 

 ▪ Skuffe og rive grus arealerne.  

▪ Reparere veranda taget.  

▪ Gøre rent i værkstedet  

▪ Rydde op og sortere i lager.  

▪ Hovedrengøring og optælling i kabyssen.  

▪ Hovedrengøring/ oprydning i Junior stuen  

▪ Maling af klubhuset udvendigt, her skal vi bruge 5 mand. 

▪ Skifte blokke i klubbens flagstang 

Du/I er naturligvis velkomne til at komme både den 7. og den 14. september, og vi synes, 

det kunne være hyggeligt at fastholde den 14. som ”den store arbejdsdag”, hvor vi samler 

så mange som muligt.  Vi har imidlertid hårdt brug for nogle arbejdsheste til det 

maleforberedende arbejde den 7. september også. 

 

Vi mødes kl. 18:00 præcis. Der er sejlgaranti – det betyder at alle kommer ud at sejle. 

 

 

Årets Stålmand afvikles 1. september i år. Det vil ikke være muligt forlade og anløbe 

havnen fra 07:00 til 12:00. Se www.frv-havn.dk for mere info. 

 

Efterårets havneræs fra havnen til den nordlige anduvningsbøje ved Hundested T/R, 

afvikles 7. september. Sæt kryds i kalenderen.  

Læs mere her: 

http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/07/Havneræs-2019-09-07.pdf 

 

 

Fredagsgrill er selvfølgelig stadig åben fra kl. 18. Første mand tænder op. 

  

Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk 

 

Stålmand 1. september 07:00 – 12:00 

 

Havneræs 7. september 10:00 

 

Fredagsgrill 

 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-havn.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/07/Havneræs-2019-09-07.pdf
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Kære sejlervenner! 

Igen i år arbejder aktivitetsudvalget på et vinterprogram til fælles 

underholdning, oplysning og hygge. 

Skulle I sidde derude og tænke ”Hvorfor laver de ikke en aften med….” så tøv 

ikke med at skrive til Henrik på heniander01@gmail.com og fortæl om din ide, 

dit ønske, forslag – eller tilbud om at levere et indlæg. 

Det er tanken, at vinterprogrammet skal udsendes ultimo september og 

dække hele vintersæsonen.  

Jeg kan allerede nu røbe, at vi har fået lov til at besøge 

redningshelikopteren i Roskilde lørdag den 9. november,  

og at det er planen at holde  

julefrokost i klubhuset lørdag den 7. december. Så reserver de to datoer 

allerede nu. Der vil som vanligt blive udsendt detaljer forud for 

arrangementerne. 

Aktivitetsudvalget. 

 

Vinterprogram 2019-2020 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:heniander01@gmail.com

