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November 2021-2

November 2021 - 2
Vi var fuldt hus til foredragene om søkort og Danpilot i onsdags. To spændende indlæg,
der gav anledning til mange spørgsmål og helt sikkert også til eftertanke blandt flere af
tilhørerne. Det blev tydeligt demonstreret, at det er en god investering at opdatere sine
søkort – det være de elektroniske eller papirkortene. Det blev endvidere påvist, at
efterretninger for søfarende er et godt, gratis og nødvendigt produkt, hvis man skal sejle
ud til steder, hvor man ikke er helt opdateret på de lokale forhold.
VHF SRC certifikat:
I sidste månedsbrev skrev jeg, at der tilsyneladende alligevel var interesse i at få oprettet
et VHF-hold, men efter, at tilmeldingsfristen nu er udløbet, må det konstateres, at det ikke
var tilfældet. Der oprettes derfor ikke noget VHF-hold i 2022, og introaftenen mandag den
22. gennemføres ikke.
Men vi har andre ting på programmet:
Arrangementer med tilmeldingsfrist til henriander01@gmail.com:

Tilmeldingsfrist

Arrangementsdato

Arrangement

19. november

22. november

VHF intro, aflyst pga. for få tilmeldinger

25. november

2. december

Forsikringsskader

3. december

11. december

Julefrokost

2. januar

8. januar

Nytårskur

12. januar

19. januar

Foredrag ”Hjem igen”

?

3. februar

Galvanisk tæring

?

10. februar

Generalforsamling

?

17. februar

Kapsejlads i ord og streger

?

24. februar

Madlavning og søforklaringer

?

30. marts

Sikkerhedspakken
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Forsikringsskader
den 2. december 19:00
John Bislev fra Pantaenius forsikring kommer og beretter om typiske forsikringsskader og
hvad man kan gøre for at undgå dem. Vi kan jo alle godt frygte,
at en ny ”Bodil” eller anden
Samfund
hændelse pludselig betyder
11. jul. 2002
store skader på din båd, det
Voldsom blæst satte flere lystbåde
kan være under sejlads i
på grund
åben sø, brand,
Lystbåde trodsede advarsler om
grundstødning, kollision eller måske lynnedslag.
stærk blæst. To tyske lystsejlere
tilbragte
tre timer på det blæsende hav,
inden de blev reddet.
Kilde:”Ekstrabladet”

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest
torsdag 25. november
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Julefrokost den 11. december 13:00
Julehygge og samvær, hvor vi ønsker hinanden
en god jul.
I år er vi så heldige, at Tine Bagger Sørensen
har tilbud at stå for årets julefrokost. Det bliver
helt sikkert både mere velsmagende og mere
indbydende end de tidligere års platte- menuer.

Prisen er sat til
125kr. pr. kuvert.
Hertil må man hver
især købe
drikkevarer.
Tilmelding senest 03 december til Henrik på
henriander01@gmail.com
efterfulgt af indbetaling af det tilmeldte antal kuverter på
mobile pay 50998421 (Henrik Andersen) Skriv venligst ”Julefrokost” Tak
MIDT I EN CORONA TID:
Vi har allerede fået 27 tilmeldinger, og selvom vi jo lever i en coronatid, mener vi godt, vi
kan finde plads til et par stykker mere.
Vi vil i borddækningen søge at skabe så meget luft og plads mellem os som muligt, og der
er i klubhuset opstillet håndsprit, ligesom vi sikrer, at husets to udsugere kører, så vi kan få
maksimal luftfornyelse.
Vi forventer naturligvis, at alle har et gyldigt coronapas, da en julefrokost jo kan sidestilles
med et restaurationsbesøg, men henset til, at vaccinerne jo desværre klinger af med tiden,
anbefaler vi alle at få foretaget en frisk coronatest, inden vi samles i klubhuset.
Vi vil, når tilmeldingsfristen er udløbet den 3. december, oplyse alle om, hvor mange, der
er tilmeldt, og man kan så nå at melde fra senest den 5. december, hvis man føler sig
utryg ved det samlede antal.
Tilmeldinger er bindende efter den 4. december. Tine går i gang med at købe ind fra den
6.
Har du spørgsmål kan du ringe til Henrik på tlf. 50998421
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Nytårskur den 8. januar kl. 13:00
Igen i januar 2022 har Tine forbarmet sig over os og tilbudt at stå for menuen. Kom og vær
med til at hilse det nye år velkommen og nyd nogle hyggelige timer
med god mad og godt selskab.
Klubben er som traditionen byder vært ved et glas champagne.
Tilmelding til
henriander01@gmail.com
Senest søndag den 2. januar 2022
Henset til planlægningen skal vi
bede om bindende tilmelding med
betaling til mobile pay BOX
”Nytårskur” nr: 6576QH
Pris/kuvert eksklusiv drikkevarer

150,00 kroner
Det antages, at coronaen ikke har givet op, så vi følger samme forholdsregler som
under julefrokosten dvs. coronapas, test inden fremmøde og mulighed for
framelding den 4. januar.
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Juleferie fra den 12/12 til 4/1

NAVIGATIONSUNDERVISNINGEN STARTER DEN 4. JANUAR
NYTÅRSKUR DEN 8. JANUAR KL 1300
ONSDAG DEN 19. JANUAR kl. 1900: ”HJEM IGEN”
Jytte og Jørgen har sejlet i Middelhavet i deres ”Balade” i 4 år. I fjor skulle den så sejles
hjem til Frederiksværk. I 2020 hørte vi beretningen om den forunderlige rejse gennem
middelhavet. Desværre betød nedlukningen, at den planlagte anden del af foredraget blev
aflyst.
Kom nu og hør anden del af deres forunderlige rejse gennem Europa. Jytte og Jørgen
overvintrede båden i Frankrig, hvor den stod, da Coronaen lukkede verden. Jytte og
Jørgen beretter om en spændende rejse gennem Europa hjem til Frederiksværk, - en
rejse, der ikke kun bød på navigatoriske udfordringer, men også en del forudseenhed og
planlægning i forhold til Corona-restriktionerne i de forskellige transitlande.
Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com Senest den 12. januar
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