
Bestyrelsens beretning for 2020-01-01 til 2021-05-31. 

 

Vi nåede lige at holde generalforsamling i 2020, så blev vores arrangementer ligesom resten af 

samfundet ramt voldsomt af Corona-restriktioner. Samme forhold er grunden til vi nu står til 

generalforsamling på grænsen til juni i stedet for ultimo februar. Corona har i den grad påvirket 

vores samfund, vores hverdag og således også aktiviteterne i Frederiksværk Sejlklub. Vi har 

måttet håndhæve regler, som med kendt viden gav mening, men bestemt også regler, der har 

virket meningsløse. Men vi kan ikke som klub og ej heller bestyrelse se bort fra de til enhver tid 

gældende påbud, meningsgivende eller ej. 

Men meget er alligevel lykkedes. Og Corona har ikke betydet der er brugt mindre frivilligt arbejde 

end normalt. Tværtimod. Alle arrangementer afvikles hele tiden under skiftende regler. Vi måtte 

ofte lave det samme arbejde flere gange. Dette har også påvirket vores forberedelse. Vi har 

konstateret at forberedelse i god tid oftest betyder Corona-regelændringer undervejs og dermed 

forberedelse forfra. Derfor forbereder vi nu så tæt på arrangementerne som muligt. Det belaster til 

gengæld hårdt umiddelbart inden arrangementet. 

På klubbens vegne vil jeg gerne sige mange tak til alle der har bidraget. Uden jer var der ikke en 

klub! 

 

Medlemssituationen 

Medlems-status  2019 2020 31/5 

2021 

Voksen medlemskab 187 207  210  

Tillægsmedlemskab 
Voksen         

30 46  46  

Junior under 18 år   13 30  30  

Støtte medlemskab   20 14  14  

Æresmedlemmer      2 2  2  

Udmeldte     36 13  40  

Indmeldte     41 65  24  

  
  
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 stadig overvejelse. 

Økonomi  

Vi fik på sidste generalforsamling godkendt et budget for 2020 med et underskud på små 44.000. 

Resultatet blev et underskud på 42.500, så vi har et regnskab indenfor rammen. Det store 

underskud skyldtes vores Bro 6 projekt, som endnu ikke har materialiseret sig helt, men regningen 

til havnen blev afholdt i 2020. Vi har et budget for 2021, der balancerer omkring 0, men vi har en 

joker omkring vores følgebåde, der efterhånden kræver meget vedligehold og trænger til 

udskiftning. 

Klubhuset  

Vi har indkøbt nye borde. Vi har efterhånden flere arrangementer med omkring 60 deltagere. De 

gamle borde var tunge og ufleksible. Anden bordløsning vil skabe mulighed for at pakke flere 

siddende ind i lokalerne. De gamle borde er efterhånden afhentet af medlemmer, der kunne bruge 

dem. 



Aktivitetsudvalget  

Henrik har stået med et komplet vinterprogram, men Coronarestriktioner lukkede alle indendørs 

aktiviteter ned. Vi må håbe han kan genbruge noget af alt arbejdet til den kommende vinter.  

Juniorafdelingen  

Vi har haft 13 juniorer og relativt god bemanding på trænersiden. 

Vi er ikke lykkedes med at få et ’ungemiljø’ op at stå omkring Ynglingene. I år har vi valgt kun at 

sætte den ene i vandet, men den anden kan hurtigt blive klar, hvis de unge er der. 

I 2020 startede vi MINI op for de 5-8 årige. Vi endte med i alt 15 MINI’er inden sæsonen sluttede.  

Kapsejlads  

Året startede mildest talt problematisk pga. definitionen af arrangementer og maks. 10 deltagere. 
Den begrænsning gav ikke meget mening for os, men senere på sæsonen kunne der afvikles 
vores normale onsdagssejladser. 
 
5. september sejlede vi igen “Havneræs 2” 
4. oktober sejlede vi årets sidste organiserede kapsejlads “Lagkagecup” som stjernesejlads 
omkring alle vores onsdagssejladsbøjer.  
 

Sejlerskolen  

Sejlerskolen var igen i 2020 en stor succes! 20 elever, og i 2021 er der 24 elever. En del har 

udmøntet sejlerskolen i et duelighedsbevis. Vores 2 skolebåde og de mange tilknyttede 

instruktører har travlt. Og der er stadig venteliste. Tak til Skafte og de mange instruktører, der 

lærer en masse elever om sejladsens glæder. De 2 Drabanter kan lånes af medlemmer i både 

sejladsmånederne og i sommerferien. Man skal blot betale et ekstra gebyr på 1000 kr. om året. 

Seniorafdelingen  

Seniorafdelingen har i den grad været ramt af Corona. De ugentlige møder har ikke kunnet 

afvikles pga. restriktioner. Vi håber dette ser anderledes ud i den kommende vintersæson, hvor 

det sandsynligvis alle er færdigvaccineret. 

  



Sponsorudvalget  

Vi har modtaget penge til opstart af SUP, så opstart af denne aktivitet har været næsten 

udgiftsneutral. Vi har desuden modtaget sponsorater til redningsveste og våddragter til juniorer. Vi 

har søgt sponsorater til følgebåde, men det har ikke båret frugt endnu.  

Månedsbrev  

Således også afspejlet i ”månedsbrevene”. 2020 blev året med Corona, men også 18 

”månedsbreve”. 

Hjemmeside  

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

den. Vi er gennem de sidste 3 år gået fra 35 unikke besøgende over 50 til nu ca. 100 unikke 

besøgende pr. dag, så den bliver brugt. 

Kommende gamle og kommende tiltag + udvalg 

• SUP-projekt  

SUP-afdelingen holder intro-kurser – senest i lørdags. Vi håber at få en gruppe af faste 

SUP’ere, så der bliver ugentlige SUP-ture.  

• Åbent hus 

Den 12. maj holder vi åbent hus. Vi vil forsøge at åbne dørene mod Frederiksværk-

borgerne generelt, men også vores egne medlemmer, hvor man måske kan prøve noget 

uvant. Vi har fået en trailer, der skal pakkes ud. 

• Jollestævne 2021  

Vi afholdt 8.-9. maj 2021 3. E-jolle ranglistestævne for juniorer. Et stort arrangement, der 

blev afholdt med 49 tilmeldte sejlere og i alt 73 deltagende inkl. officials. Og dette kun 2 

dage efter udendørs forsamlingsrestriktionerne blev hævet til 75. Hele Corona-

problematikken gjorde alting ekstra besværligt, men det hele klappede og alle var glade. Af 

gode grunde var det første gang i en tid, hvor sejlerne kunne møde hinanden i samlet flok. 

• Havnen  

Frederiksværk Sejlklub er særdeles aktiv medspiller i havnen. Vi forsøger på mange måder 

at være ressourcer i havnens hverdag og fremtidsplaner. Både medlemmer og bestyrelse 

bidrager. For det meste arbejde betyder det at indflydelsen kommer gennem arbejdet der 

leveres. Stor tak til alle der bidrager. 

Afsluttende bemærkninger. 

Det har været et travlt år. Udeliv og sejlerliv er på dagsordenen. Det påvirker også interessen for 

vores klub. Kom og vær med til at skabe indhold og sætte retning. Frederiksværk Sejlklub er alle 

medlemmers klub! 


