
Bestyrelsens beretning for 2019. 

Sidste år syntes vi 2018 havde været travl. 2019 har været værre, men heldigvis er arbejdet 

fordelt på rigtig mange hænder. Det er nødvendigt, for der er samlet tale om mange årsværk i 

frivilligt arbejde i klubben som helhed. Lige fra arrangementer og undervisning til vedligehold af 

klubhuset. Arbejdet er uddelegeret. Mange tager ansvar og yder en indsats. På klubbens og 

bestyrelsens vegne vil jeg gerne sig tak til alle, der i 2019 har bidraget til Frederiksværk Sejlklub. 

Dette arbejde ER klubben. Vi havde i 2019 pænt over 200 enkeltpunkter i kalenderen, der 

involverede frivilligt arbejde.  

Medlemssituationen  

Medlemsstatus 
31.12.2019: 

 

Voksen medlemskab 187 

Tillægsmedlemskab 
Voksen          

30 

Junior under 18 år   13 

Støtte medlemskab   20 

Æresmedlemmer      
2 

Udmeldte 2019    
36 

Indmeldte 2019    
41 

 

Havnen har efterhånden ’udsolgt’, så vi får ikke naturlig tilgang af en masse nye bådejere. Vil vi 

flere medlemmer, skal de komme fra andre aktiviteter, f.eks. junior og sejlerskolen, men andre 

tiltag er også mulige og under overvejelse. 

Forsikring  

Vi har skiftet forsikringsaftale. Det giver en årlig besparelse på ca. 7.000. Den viser sig først rigtigt 

i 2020 regnskabet. 

Økonomi  

Vi har haft et overskud på små 80.000, primært via tilbageholdte planlagte investeringer i især 

klubhuset. Disse dispositioner blev truffet, da Bro 6 kom på tale. Vi har fået nogle sponsorater. 

Desuden har den ændrede kontingentstruktur også bidraget til resultatet. 

Klubhuset  

Vi har pga. Bro 6 projektet udskudt indkøb af nye borde. Vi har efterhånden flere arrangementer 

med omkring 60 deltagere. De gamle borde er tunge og ufleksible. Anden bordløsning vil skabe 

mulighed for at pakke flere siddende ind i lokalerne. De nye stole har f.eks. gjort meget for 

fleksibilitet og i øvrigt også siddekomfort. 

Aktivitetsudvalget  

Der er ved at indsnige sig en god klub tradition: også i 2019 stod Tine Bagger-Sørensen for den 

kulinariske oplevelse, denne gang med temaet: Caribien Men maden skal jo ikke overstråle det 

egentlige formål med at holde en Nytårskur, nemlig at samles om en redegørelse fra sejlklubbens 

ledelse (formanden) om året der gik og perspektiver for det nye år. Så kommer den selskabelige 

styrke i anden række – og det kan ikke skjules, at Tine er formidabel som kreativ chef for den fine 

og spændende fælles spisning 



Aktivitetsudvalget:  

Traditionen tro har vi i det forgangne år kunne nyde godt af, at gode medlemmer har lagt sig i 

selen og serveret en række spændende og informative klubaftener med både uddannelse, 

underholdning og inspiration til fælles gavn og glæde. 

 2019 var også året, hvor vi fik malet klubhuset udvendigt og i øvrigt på de to arbejdsdage i 

september fik givet hele herligheden en ordentlig omgang.  

Tak til de mange bidragydere for deres indsat og til medlemmerne for den fine tilslutning til 

klubbens arrangementer. 

Juniorafdelingen  

Hele sæsonen har der været tilmeldt 12 juniorer og tre faste trænere, samt en helt ny og to, som 

kom når de kunne. En ny træner har ydermere meldt sig under fanerne til sæsonen 2020. 

Vi har sejlet hver torsdag og vi har haft et par unge til prøvesejlads, dog uden de blev faste 

medlemmer. 

Sejlklubben har via sponsorater erhvervet sig to ældre Ynglinge fra Furesøens Sejlklub og fragtet 

dem hjem på en trailer vi har renoveret og fået synet. Den ene Yngling blev klargjort til sæsonstart 

og har sejlet hele sæsonen. Primært med de ældste juniorer, men andre fik også lov en gang i 

mellem. 

Vi har derfor besluttet, at den anden Yngling også skal klargøres til sæsonen 2020 da der var stor 

rift om den, som var sejlklar. Vi er overbeviste om, at der vil være stor efterspørgsel, og særlig, 

hvis der bliver mulighed for en låne- ordning uden for juniorafdelingens torsdags sejladser. 

Vi vil i 2020 forsøge os med nye tiltag, der tiltrækker børn helt nede fra omkring 6 år. Desuden 

håber vi at få mulighed for 2 sejldage om ugen.  

Kapsejlads  

Årets første begivenhed var at Sejlklubben var vært for europajollernes EM-ranglistestævne den 
27.-28. april.  
 
Den 1. maj sejlede vi den første onsdagssejlads. Disse har i årets løb haft stigende deltagelse.  
Den 25. maj sejlede vi “Havneræs 1” 
15. og 16. juni sejlede 3 både fra Frederiksværk Sejlklub, med på årets “Sjælland rundt på 
Indersiden SRPI” 
med hyggeligt ophold og grillarrangement i Lynæs.  
7. september sejlede vi igen “Havneræs 2” 
6. oktober i det skønneste vejr, sejlede vi årets sidste organiserede kapsejlads “Lagkagecup” som 
stjernesejlads omkring alle vores onsdagssejladsbøjer.  
Sluttede af med frokost og lagkage.  
 

Sejlerskolen  

Sejlerskolen er en stor succes! Via de tildelte sponsorater har sejlerskolen i sæsonens løb fået 

tilført en ekstra skolebåd Krabasken og der er efter indløbne sponsorater også bestilt nye sejl til 

primært Krabasken , men også Den Nihalede Kat. Den ekstra båd har givet mulighed for 15 elever 

i 2019. Antallet af elever har tidligere være begrænset af materiel og selvfølgelig også instruktører. 

I 2020 ser sejlerskolen frem til at kunne tilbyde endnu 5 elever plads, så der i alt bliver 20 elever. 

Tak til Skafte og de mange instruktører, der lærer en masse elever om sejladsens glæder. De 2 

Drabanter kan lånes af medlemmer ’uden båd’ i både sejladsmånederne og i sommerferien. Man 

tegner blot et tillægsmedlemsskab på 1000 om året. 



Seniorafdelingen  

Året 2019 har været et godt år for seniorafdelingen. Vi har været 12-16 mand hver tirsdag. 

Møderne har gået med kammeratlig snak og små uartige historier som det vigtigste, derefter 

kaffen. Det har været svært at få plads til andet, men der dog blevet til et par gode hyggelige 

middage og en lige så hyggelig julefrokost.  

Visionerne for 2020 er at fortsætte på samme vis samt at fejre seniorafdelingens 10 års jubilæum. 

Det sker fredag d. 12. juni 2020 kl. 18.00 med barbecue på grillen. I princippet vil alle 

klubmedlemmer være velkomne, om end tilmelding vil være nødvendig og at deltagerantallet 

begrænses til det afdelingen magter. Dette og andre særarrangementer i seniorafdelingen 

kommer der nærmere om via klubbens orientering. 

På seniorafdelingens vegne Flemming Dalum  



Sponsorudvalget  

Vi har modtaget sponsorat på 30.000 fra DGI/DIF og 45.000 fra Friluftsrådet. Nordea sponseret 

20.000 til broprojektet. Der er desuden flere ansøgninger til Bro 6 og SUP-opstart ude. 

Månedsbrev  

Det har været et langt og travlt år! Således også afspejlet i ”månedsbrevene”. 2019 blev året med 

meget regn, men også 24 ”månedsbreve”. Vi må nok finde på et andet navn. 

Hjemmeside  

Den vedligeholdes alene af formanden. Den tilstræbes altid at være opdateret. Vi kører statistik på 

den. På samme tid sidste år havde vi 35 daglige unikke besøgende. Det tal er nu steget til 

gennemsnitligt godt 50 daglige unikke besøgende. 

Kommende gamle og kommende tiltag + udvalg 

• SUP-projekt  

Vi er i gang med indledende omkring oprettelse af en SUP-afdeling i Sejlklubben. 

• Sejlklubbens deltagelse vedr. FF365  

Vi er aktive deltagere i sonderingen om mulighed for at oprette en vinterbadeklub i 

Frederiksværk Havn. 

• Krabbehold  

Vi har en vision om at oprette et ’Krabbehold’ for børn, der endnu er for unge til 

juniorafdelingen. 

• Jollestævne 2019  

Vi afholdt i foråret E-jolle ranglistestævne for juniorer. En weekend, hvor mange deltog med 

både, arrangement, mad osv. 

• Havnen  

Vi har et mål om at deltage mere i havnens udvikling og liv. Det sker gennem vores 2 

repræsentanter i havnebestyrelsen og aktivt bidrag til havnen med ressourcer. Til eksempel 

var vi en del af havnens jubilæum. Der starter lige nu en række arbejdsgrupper op i 

havnen. Dem skal vi være en del af. 

Afsluttende bemærkninger. 

Det har igen været et travlt år. Det ’bobler’ der ude, og vi kommer senere til jer med håbet om 

hjælp til nogle af tiltagene. Der har også undervejs været nogle forslag til ændringer og 

forbedringer, og kom endelig med dem. Frederiksværk Sejlklub er alle medlemmers klub! 


