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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Februar 2020-2 

 

 

Tak for sidst til alle, der deltog i generalforsamlingen. Ca. 60 var fremmødt, heraf 50 
stemmeberettigede og 2 fuldmagter.  
 
Livlig debat og mange der undervejs tog ordet. Det er godt for klubben, demokratiet og 
bestyrelsens videre arbejde. 
 
Bestyrelsen blev opdateret, så Christian Terp (der ikke ønskede genvalg) er trådt ud af 
bestyrelsen og Nina Fabrin er trådt ind i stedet. Øvrige på valg modtog genvalg og blev 
valgt. Rune Rasmussen er valgt som ny 2. suppleant. 
 

Referatet er ikke helt igennem møllen endnu, men det er på vej       

 
Når det er klar kan det læses her: 
http://www.frv-sejl.dk/bestyrelse/referat-generalforsamling/ 
 

 

 

Ved foredraget i onsdags den 26. var der en fantastisk tilslutning. Ved tilmeldingsfristens 

udløb var der 21 tilmeldte. Om morgenen den 26. var vi 34 tilmeldte og vi toppede en 

herlig aften med 46 deltagere. Det er herligt, - både for foredragsholdere og for 

aktivitetsudvalget, når der er så stor tilslutning. Det er imidlertid lidt svært at planlægge 

bordopsætning og indkøb, når vi ikke ved, hvor mange der kommer. Aktivitetsudvalget vil 

derfor meget gerne have, om I alle vil forsøge at huske tilmeldingen. Det gør det også 

mere trygt for foredragsholderen at kende antallet af tilhørere. 

Dette skal dog på ingen måde holde noget tilbage fra at melde sig til efter fristens udløb 

eller fra at dukke op til aktiviteten, selvom man ikke har fået sig tilmeldt. Arrangementerne 

er jo til for vores alles skyld, så hold jer ikke tilbage, bare prøv at huske tilmelding. 

  

 

Ohøj sejlervenner        83 

Generalforsamling 2020 

Et hjertesuk fra aktivitetsudvalget 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/bestyrelse/referat-generalforsamling/
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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 Skafte fra Sejlerskolen delagtiggør os endnu en gang i kapsejladsens grundregler. 

Vi får os en hyggelig snak om regler og taktikker med gode råd og tips til kapsejlere og 

tursejlere. 

HUSK! 

Tilmelding til: aktivitetsudvalget@frv-sejl.dk eller henriander01@gmail.com  

senest tirsdag den 3. marts. 

 

Traditionen tro gennemgår vi ”Mand overbord” redningsmidler og andet teknisk 

hjælpeudstyr samt førstehjælp. Hvad er vigtigt at have med i skibsmedicinkisten. 

Hans-Erik Ottesen vil berette om førstehjælp, og brandslukning. Der vil blive givet 

vejledning i selvkontrol af redningsvest, og vi vil drøfte lidt om VHF, PLB og andet 

sikkerhedsudstyr.  

HUSK! 

Tilmelding til: aktivitetsudvalget@frv-sejl.dk eller henriander01@gmail.com  

senest onsdag den 18. marts. 

 

 

Årets pensum er nu gennemgået, så den står på repetition og eksamensforberedelse. 

Hyggen er i top, og holdet er velsignet af nogle passionerede kagebagere, så ud over at 

lægge ekstra viden i hovedet lægger nogle af os lidt ekstra på sidebenene. 

Eksamen er planlagt til 28. marts kl. 10 til 15 i klubhuset. 

Teori kapsejlads 

Onsdag den 4. marts kl 1900 

Sikkerhedspakken 

Onsdag den 25. marts kl. 1900 

Navigationsholdet 
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Årets VHFsessioner er nu stoppet. Deltagerne melder sig selv til Online eksamen ved 

Dansk Sejlunion. Så ser vi frem til at høre om erfaringerne med studieforløbet og med den 

nye eksamensform.  

 

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 

 

VHF Selvstudium 

Tirsdagssvømning 

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

