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Der er virkeligt pres på sejlerskolen. Sådan er det i Frederiksværk Sejlklub, og når man 

taler med vores kollegaer rundt omkring i landet, så er situationen her den samme. MEN vi 

har rent faktisk en enkelt ledig plads fredag formiddag. Kontakt Henrik Skafte på telefon 

+45 40889936 eller på mail: henrik@skafte.de 

 

Flere er i vandet, der er grøde i vejret og der er grøde i Covid-restriktionerne for 

udendørsaktiviteter. Der tillades nu udendørs forsamling for idræt og foreninger på op til 

50. Det betyder at vi bør kunne afvikle alle vores udendørs sejladsaktiviteter. Derimod er 

det fortsat desværre ikke muligt at gennemføre sociale arrangementer. 

 

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde at vi afholder generalforsamling inden 

sommer, nærmere betegnet senest 31. maj. Vi håber at kunne mødes fysisk. Hvis det ikke 

er muligt, vil vi holde en generalforsamling virtuelt. Der er masser af argumenter for og 

imod virtuelle generalforsamlinger og bestyrelsen er også delt på dette spørgsmål. Men 

det er besluttet at der kommer en eller anden form for generalforsamling inden juni. Vi 

trækker den til sidste halvdel af maj i håbet om at vi får lov at afholde generalforsamlingen 

ved normalt fremmøde. I henhold til den politiske aftale om genåbning af Danmark vil vi 

forhåbentlig kunne forsamles udendørs og indendørs fra den 21. maj. Det forudsætter 

naturligvis, at vi alle kan holde os i skindet og modstå fristelsen til at gå påskefrokost 

amok, så vi ikke får en opblomstring af epidemien her efter påske. Vi krydser vore fingre. 

 

Traditionen byder, at bestyrelsen arrangerer brunch som er betalt af klubben. En hyggelig 

tradition, der normalt har været særdeles velbesøgt. MEN i henhold til Dansk Sejlunions 

retningslinjer anses standerhejsning desværre som et socialt arrangement, og det betyder, 

at selv om vi er udendørs, så gælder der et forsamlingsloft på 10. Vi må derfor endnu en 

gang ty til en virtuel standerhejsning. 

 

Sejlerskole, ledig plads 

 
 

Covid 

 
 

Generalforsamling 

 
 

Standerhejsning 10. april kl. 13:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.  

PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

De stakkels elever må så grueligt meget igennem. Lige som vi havde håbet at gennemføre 

en normal eksamen, kom den politiske aftale, der betyder, at vi ikke kan gennemføre 

eksamen i klubhuset. Til gengæld må man gerne gennemføre undervisning på hold op til 

50 udendørs. Vi arbejder derfor med tanken om at gennemføre eksamen på klubhusets 

terrasse under iagttagelse af gældende covid foranstaltninger.  

Eksamen er sat til den 24. april, så skulle I observere nogle krumbøjede skikkelser fordelt 

ved terrassens borde den 24. så være flinke og undgå at forstyrre dem        

Vi krydser fingre for tørt og varmt vejr. 

 

Kære sejlervenner til Frederiksværk Sejlklub 

Et udvalg med deltagelse af havnens formand Carl-Erik Antonsen, Allan Ulrich, Mette H. 

Junkov, Havnekontoret og jeg, har i vinter arbejdet med at realiserer det vi kalder 

Oplevelsestårnet, en del af havnens strategiplan på byggefelt 11. Vi har diskuteret, jeg har 

tegnet, tilrettet og bygget en model der illustrerer ideen. Det er meningen, at tårnet 

fremover skal være et “Vartegn” for vores havn, en udsigtsplatform, - og samtidig 

indeholde tiltrængte servicefaciliteter med toiletter og baderum. Bygningen skal være så 

lille som muligt, pladsen på molen er trang, og tårnet skal ikke dominere for meget. 

 

Vi søger lokalt ... og forskellige fonde om tilskud, bla. LAG - Real Dania og Aage W. 

Jensen fonde om tilskud til vores projekt. 

Vi har udgivet projektet på Real Danica´s hjemmeside UNDERVÆRKER. Vi har i udvalget 

besluttet at søge om 1 mio. men om vi får det eller noget, ved vi naturligvis ikke endnu. 

- MEN det afhænger meget af, om vi kan få 500 til at stemme på projektet ! 

 

For nyhedens interesse, og for at få nogle stemmer, vil jeg bede jer, kære sejlervenner, 

om at I går ind på Real Dania´s hjemmeside:  

OBS: Vær opmærksom på at tælleren for stemmer stiger med 1 når du klikker. 

Klikker du endnu en gang, fjerner du din stemme igen osv. 

Her er linket:  https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2021/oplevelsestarn-pa-

frederiksvaerk-lystbadehavn 

DUELIGHEDSTEORI 

Havnen arbejder med oplevelsestårn 

Indlæg ved Thomas Kirkegaard 
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Se billederne og læs om projektet, - og stem på det, så vi får en chance for at få tilskud. 

I der kommer på havnen, kan også se på modellen, den står i møderummet på 

Havnekontoret. Den kan skilles ad, husk det. 

Indtil da - tak fordi i vil støtte projektet ved at stemme på det, - gerne 2 stemmer hvis 

muligt.  

 

Med sejlerhilsen Thomas Kirkegaard 

 

 

Lodret snit (uden trappen) 

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

 

En lille Akvarel, - bygningen ligger ud for bro 2, og er set ude fra molen. 

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