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2020 nærmer sig afslutningen. Julen står for døren. Hygge sammen med venner, familie 

og alle dem vi holder særligt af. Store julefrokoster og kæmpefest nytårsaften?....... Nej, 

det bliver ikke for de store og uforglemmelige fester, at 2020 vil blive husket! 

Det bliver mere noget med Corona, Covid-19, selvisolation, vaccine, forsamlingsforbud 

osv.  

Vi har dog ikke ligget på den lade side i Frederiksværk Sejlklub. Vi nåede jo at afslutte 

forårets VHF kursus inden corona-nedlukningen, hvorimod navigationsundervisningen blev 

ramt lige inden eksamen skulle afholdes. Desværre faldt et par elever fra hen over 

sommeren, men holdet blev afsluttet i november måned efter en intens repetition. Fire gik 

til eksamen og fire bestod med glans. Tillykke til dem. 

I denne vinter har vi endnu et navigationshold kørende, denne gang bevidst holdt under 10 

personer, men ak; al voksenundervisning er nu blevet lyst i Corona band. Vi må håbe, vi 

kan starte igen efter nytår, ellers må vi forsøge os med lidt fjernundervisning. 

Ude i verden er vi ind imellem blevet kendt pga. lykkeindeks og vores evne til at hygge os. 

Vi er kendt for vores lyse sind og evne til at få det bedste ud af situationen, når en lejlighed 
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Julen og 2021 nærmer sig 
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byder sig. Så mon ikke navigationsundervisningen og klubbens øvrige aktiviteter også 

overkommer denne udfordring 

Vi har lært at leve med hjemmearbejde, virtuelle møder, hjemmeundervisning og generelt 

har de fleste efterlevet diverse forbud, påbud og anbefalinger. Ganske vist er det ind 

imellem gået lidt for hurtigt på ’borgen’, og også blandt nogle grupper har efteråret nok 

budt på lidt for megen social kontakt, men generelt har vores samfund fungeret, og vi har 

passet på hinanden. 

Sejlsæsonen var imidlertid for de fleste næsten som den plejer. Langturssejlerne måtte 

styre udlængslen, men i stedet kunne vi som nævnt nyde sejladsen i de fantastiske 

danske farvande. Vi kunne sejle rundt i DK og anløbe havne som normalt. Vi havde i 

klubregi et svært forår pga. restriktioner, men sommer og efterår kunne fungere stort set 

normalt med øget hygiejne og afstand. Generelt har vi sejlere være privilegeret ligesom 

sommerhusejere. Vi har haft adgang til en ’normal’ sommerferie.   

I klubben er vi blevet bedre til at søge sponsormidler, og vi kan med glæde konstatere, at 

vi i løbet af året har modtaget en del midler til indkøb af materiel, så aktivitetsniveauet hen 

over sommeren har faktisk været højere en normalt. 

Men nu i vinterperioden mangler vi de sociale aktiviteter i klubhuset, hvor vi kan fortælle 

historier, høre om spændende togter til foredrag og hygge med mad og vin. I praksis er 

vores klubhus lukket ned for alle sociale aktiviteter. I aktivitetsudvalget ”hygger man sig 

med”, at vinterprogrammet for 2021-22 stort set er færdigt      , der skal bare lige rettes et 

par datoer – intet er så galt, at det ikke er godt for noget             

Vi ville i bestyrelsen ønske os, at det var anderledes, men det er ude af vores hænder. 

Men lysere tider er på vej. Vintersolhverv passeres i år den 21. december 

Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle 

medlemmer og jeres familie! 

 

 

Vacciner er på vej. Man forventer at starte vaccinationer mellem jul og nytår. Det giver håb 

for fremtiden. Vi når nok ikke at få vaccineret tilstrækkeligt mange til at vi kan få et normalt 

forår, men det skulle da være muligt, at få en god sejlsæson og til næste efterår kan vi 

forhåbentlig genoplive vores hyggelige klubliv. 

Generalforsamlingen er planlagt til LØRDAG 6. februar kl. 12:30, men vi ved endnu ikke 

om vi må afholde generalforsamling på dette tidspunkt. Lørdagen er valgt fordi vi så kan 

afholde generalforsamlingen i aulaen på Frederiksværk Gymnasium. Det giver mere plads 

mellem stolene – højere til loftet og dermed mulighed for at alle interesserede kan deltage 

– hvis altså der bliver åbnet op på forsamlingsforbuddet. 

Vi arbejder i bestyrelsen ud fra et håb om at kunne starte de udendørs aktiviteter op som 

planlagt til foråret. Vi bruger lige nu en del krudt på at kigge ind i 2021 og de behov vi 

2021 og hvad så? 

http://www.frv-sejl.dk/
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umiddelbart kan se. Vi håber at øge aktiviteten på juniorsiden, og det betyder behov for 

udskiftning og supplering af materiel. Vi har gang i udarbejdelse af fondsansøgninger. 

Ingen kan på forhånd vide, om der kommer noget ud af disse ansøgninger. Men uden 

ansøgninger får vi med garanti ingenting. 
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