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2020 vil mange af os nok vil se tilbage på med blandede følelser. Og efter et år med 

mange Corona-udfordringer og forsamlingsforbud, vil man jo gerne glæde sig til det nye. 

Men i denne mørke vintertid kan man blot melde ’Intet nyt under solen’. Vi kigger ind i et 

usikkert forår mht. til vores aktiviteter. Vi håber dog, at vi med sommerens indtræden kan 

vende tilbage til mere normale tilstande. Vaccinationer er på vej ud, og vi oplevede sidste 

sommer at vejret og udelivet reducerede smitten, så… 

Vi er alle trætte af Corona, og vi er trætte af at leve med de begrænsninger, den lægger på 

både vores arbejdsliv, vores sociale liv og vores fritid. Vores nytårskur måtte selvfølgelig 

også aflyses. En nytårskur med forsamlingsbegrænsning på 5 ville være historisk, men 

nok ikke med den sædvanlige stemning. Men generelt klarer vi os rimeligt i DK, og 

vaccinationerne ruller i det tempo, vi kan få noget at putte i sprøjterne. Og når vejret bliver 

til det, kan vi uagtet forsamlingsregler og smitte lægges os ud på vandet igen, kaste 

ankeret og nyde friheden. 

Selvom der således har været absolut dødt i klubbens medlemsaktiviteter her i vinter, så 

har bestyrelsen faktisk haft nok at se til. Vi har fået leveret de første af de nye borde, og 

sat de gamle til salg. De nye borde får lokalet til at se betydeligt lysere ud, så det glæder vi 

os til, at vi kan tage i brug.  

Vi ansøgte sidste forår TRYG Fonden om godt 37.000 kr. til indkøb af redningsveste til 

den nye ”mini klub” samt våddragter til vores nyetablerede SUP afdeling. Her lige før jul fik 

vi besked om at vi har fået tildelt 50 børne redningsveste samt 11.225kr til indkøb af 

våddragter. Nogle har måske set artiklen derom i Halsnæs lokalavis. 

Havnen har som de fleste vel har set og læst etableret nogle arbejdsgrupper, der arbejder 

med havnens perspektivplaner. Sejlklubben har et antal aktive og entusiastiske 

medlemmer, der bidrager konstruktivt og substantielt til dette arbejde til gavn for os alle på 

havnen.  Det er bestyrelsens opfattelse, at samarbejdet mellem havnen og klubberne er 

inde i en positiv udvikling, hvilket tilskrives en vilje til succes blandt alle involverede.   

Der er mange projekter, og vi kan allerede nu nævne, at vi får brug for assistance til et 

kapsejladsstævne i starten af maj samt til planlægning og afvikling af Havnens dag en 

gang efter sommerferien. Så sidder I og brænder inde med overskudsenergi så er der 

masser af opgaver som kan løses ”Coronasikkert ” til gavn for klubben, så skiv eller ring 

endelig til bestyrelsen. 

Ohøj sejlervenner        99 

Godt nytår 

http://www.frv-sejl.dk/
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Vi havde reserveret større lokaler til den planlagte generalforsamling 6. februar. Den må vi 

desværre alligevel udsætte. Vi vil indkalde til generalforsamling, når det bliver muligt, og 

vi samtidig har en situation, hvor vi generelt mener, at de fleste vil føle sig trygge ved at 

deltage. Vedlagt dette månedsbrev er det reviderede regnskab for 2020 og budget for 

2021. Kontingenterne vil blive opkrævet til sædvanlig tid, og det kan ske, fordi vi jo for et 

par år siden vedtog at regulere kontingentet efter forbrugerprisindekset. Hvis der bliver en 

regulering i forhold til sidste år, bliver den minimal. Vi venter på januar-tallet. 

Den nuværende bestyrelse arbejder videre, og de, der er på valg i 2021, har afgivet tilsagn 

om at genopstille, så det daglige arbejde fortsætter uændret indtil generalforsamlingen. 

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

som planlagt til foråret.  

Indtil da Hold ud – foråret er på vej, dagen er i skrivende stund tiltaget med 53 minutter       

 

Generalforsamling 2021 udsat 

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

