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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

November 2019 

 

Lidt info til de medlemmer, der ikke var med til standernedhaling: 

De af os, der var med til standernedhaling hørte mig kort berette om bestyrelsens 

overvejelser omkring placering af klubbens både på én samlet bro. 

Baggrunden for disse overvejelser er jo, at vi har udnyttet nogle fordelagtige muligheder 

for at tilvejebringe noget mere materiel til både sejlerskolen og til Juniorafdelingens lidt 

ældre medlemmer (en Drabant 24 og to Ynglinge). Vi har været så heldige, at indkøbene 

nu er fuldt finansieret af sponsormidler. Da der er tale om kølbåde, kan vi ikke, som med 

jollerne, stille dem på land efter hvert brug. Vi får altså brug for mere plads på broerne. 

Vi har derfor i et meget konstruktivt samarbejde med havnen formuleret en aftale om at 

sejlklubben betaler for bygning af en ny bro og en justering af den eksisterende bro 6. Den 

nye bro, der bliver en let flydebro, skal ligge langs med stensætningen mellem bro 5 og 

den nuværende bro 6. Bro 6 justeres lidt i sit forløb, men bliver ellers stort set som nu. 

Ejerskabet af de nye broer, som jeg har valgt at kalde ”Pier six”, vil efter etablering overgå 

til havnen, der vil være ansvarlig for al fremtidig vedligeholdelse. Sejlklubben får fuld og 

varig brugsret af broerne, så længe klubben har kølbåde.  

Ud over udgiften til anlæg skal sejlklubben årligt betale den samme pladsleje som nu 

uanset antal både, og som en bonusydelse får klubben gratis en årlig op – og isætning pr. 

kølbåd pr. år. 

Klubben har underskrevet en aftale med havnen om dette projekt med forbehold for, at 

klubben kan finde finansiering til opførelse af broen. Denne finansiering kan komme enten 

fra klubben selv, fra sponsorater eller fra en kombination af egenfinansiering og 

sponsorstøtte.  

Bestyrelsen regner med at have et fuldstændigt billede af økonomien i projektet inden 

generalforsamlingen, hvor sagen vil blive en del af dagsordenen. 

  

Ohøj sejlervenner        76 

Broprojekt ’Pier six’ 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Til alle Yacht-kvinder:  

Manden faldt overbord og du tænker ”YES – ENDELIG!”, venter på nogen kommer forbi 

og slæber båden i havn og derefter hæver du livsforsikringen og sælger båden. Så er 

dette måske ikke noget for dig, men... 

Yacht-kvinde er et nyt tiltag.  

Er du kvinde og fuldbefaren skipper? Dem er der nogle stykker af, og nogle af dem 

kommer til disse aftener og udøser af deres erfaringer. Er du ikke fuldbefaren skipper, og 

normalt tænker ’Det med sejlads må min mand eller kæreste klare’, er der en mulighed for 

at lære noget i dette forum, hvor mændene ikke ’tager over’. Her er der kun adgang for 

kvinder. Det er hygge, snak om alle udfordringer i livet i almindelighed og sejlads i 

særdeleshed.  

Mød op og mød nogle andre sejlerkvinder og del nogle historier og erfaringer. 

 

 

 

”Kært barn har mange navne”- så er du Pige, Kvinde, Dame, Kone, 

Dronning, Queen, Kaptajn, Sø-kvinde eller Yacht-kvinde, så mød op 

onsdage i oktober og november måned for uforpligtende drøftelser, 

læring og hyggeligt samvær omkring Sejlads.  

TILMELDING til møderne til Linda Klarskov:   lindaklarskov@hotmail.com 

   / 21 27 20 90, Hjerter dame pl. 439   

eller til Hedvig Mandsberg:    hedvig@mandsberg.net 

 / 24 27 34 98, Smilla pl. 458  

Bemærk, at Linda og Hedvig gerne vil vide hvem der kommer til mødeaftenerne, så giv 

lige lyd før hver mødeaften, så der kan brygges the og kaffe i passende mængder. 

Læs mere her: Yacht-kvinde 

  

Yacht-kvinde alle onsdage i november 

kl. 19:00 

Alle ONSDAGE i november 2019 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:lindaklarskov@hotmail.com
mailto:hedvig@mandsberg.net
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DER ER STADIG PLADS TIL NOGLE EKSTRA DELTAGERE! 

Vi har fået lov til at besøge redningshelikopteren (ESK 722) 

i Roskilde lufthavn. Der vil være selv transport til Roskilde 

lufthavn, hvor vi mødes kl. 1345.  

Besøget starter kl. 14 ved indgangen til hovedterminalen til 

Roskilde lufthavn.  

BEMÆRK! Helikopteren indgår i redningsberedskabet. 

Derfor kan besøget blive aflyst eller udsat med meget 

kort varsel op til eller under besøget. 

Der er særlige sikkerhedskrav, fordi vi skal ind på lufthavnens område og også, fordi vi 

besøger et militært anlæg. Jeg skal derfor fremsende en deltagerliste med fuldt navn og 

personnummer på alle deltagere i besøget. Listen skal foreligge senest 2 dage før 

besøget. 

Vi får udleveret adgangskort ved Lufthavnskontoret inden besøget går i gang, derfor 

mødetid 15 min før. 

VIGTIGT         VIGTIGT      VIGTIGT 

Bemærk at alle besøgende over 12 år skal medbringe gyldigt billede ID ved besøget. 

Besøgende under 12 år skal medbringe sygesikringsbevis. 

Bemærk at alle besøgende over 12 år skal medbringe gyldigt billede ID ved besøget. 

Besøgende under 12 år skal medbringe sygesikringsbevis. 

Der er et loft på antal deltagere, så tilmelding sker ved ”først til mølle” princippet. Der er 

pt. 28 tilmeldte, og der er flere ledige kørepladser fra Hillerød. 

Der kan være behov for samtransport, derfor vil jeg forsøge at formidle, hvis I oplyser om I 

har ledige pladser eller om I har behov for en plads.  

Tilmelding med nedenstående oplysninger  

FULDE NAVN PERSONNUMMER HAR PLADS TIL X 
PERSONER FRA: 

HAR BEHOV FOR 
KØRELEJLIGHED 
FRA: 

 
 

   

 

til henriander01@gmail.com SENEST MANDAG DEN 4. NOVEMBER. 

  

ESK 722 i Roskilde 9. november 13:45 
 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Der er etableret en studiegruppe på 4 mand. Det er besluttet, at starte læsningen efter 

nytår, dvs. januar 2020. Skulle en eller flere ønske at springe på, er det stadig muligt ved 

henvendelse til Henrik på henriander01@gmail.com. 

 

 
 

Medlemmerne gøres opmærksomme på, at der ifølge gammel tradition afholdes 

SØNDAGSFROKOST den første søndag hver måned i vinterhalvåret. Konceptet er, at 

man hver især medbringer egen frokost. Vi mødes og dækker bord samt indtager egen 

frokost i hyggeligt selskab i klubhuset. Man starter med at spise kl. 12.00 og får så et par 

timer i hyggeligt selskab med klubkammeraterne. Dette arrangement er åbent for alle – 

unge som gamle. Kom og vær med til at skabe liv og sammenhold i vores klub 

  

VHF STUDIEGRUPPEN 

Søndagsfrokost  3. november 12:00-14:00 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus 10:00 – 13:00 med hyggeligt samvær. Alle er 

velkomne.  

Seniorerne har taget hul på efteråret, og vi følger nu op med en sammenkomst, hvor vi 

inviterer til spisning tirsdag d. 19. november 2019 kl. 12.30 i klubhuset, og hvor vi 

naturligvis håber, at se flere af vores kvindelige medlemmer. 

Menu: 

• Forret:   Et stykke med havørredsalat 

• Hovedret:  Langtidsbraiserede oksespidsbryst med ovnbagte rodfrugter og 
   en kraftig skysovs 

• Dessert:  Kaffe og Hanevejens æbletærte med flødeskum 

Prisen for denne skønne menu er 70,00 kr. - Og der vil som vanligt være tilbud om øl, 

vand og vin til rimelige priser.  

Deltagelse kun mod bindende tilmelding senest tirsdag d. 12. november 2019 til 

Flemming Dalum – tlf. 50 52 10 38.  

Jeg glæder mig til at se jer og til, at vi sammen tager fat på vintersæsonen. 

 

Vel mødt 

Flemming 

 

PS! Vi har samtidig aftalt, at der afholdes julefrokost i Seniorafdelingen tirsdag d. 17. dec. 

Kl. 12,30 

 

 

 

  

Seniormøder + Frokoster 

http://www.frv-sejl.dk/
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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 

 

 

Tirsdagssvømning 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

