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Torsdag den 2. december havde vi besøg af John Bislev fra Pantaenius Forsikring. John 

lagde ud med at gennemgå de vilkår, som Pantaenius tilbyder i 

sine forsikringer og pegede især på FAST PRIS-aftalen som en 

grundlæggende forskel fra andre forsikringer på markedet. Det 

betyder, at den forsikringssum, der aftales, er den maksimale 

erstatning, du kan modtage ved en skade.  Man kan derfor ikke 

komme ud for, at Pantaenius reducerer erstatning grundet 

underforsikring. Der var 15 tilmeldte til foredraget, men af ukendte årsager var vi kun 12. 

Der var en ivrig spørgelyst, så de fremmødte havde en informativ og hyggelig aften. 

 

 

 
For medlemmer med status som: 
  
• • Voksen medlemskab  

• • Tillægsmedlemskab voksen  

• • Junior 8-18 år  

• • Mini’er 5-8 år  

• • Søskendemedlemskab  
 
betaler sejlklubben godt 100.-kr. pr. medlem til Dansk Sejlunion. Opgørelsen er pr. 
1.1.2020. Det er derfor vigtigt, hvis du har ændringer til dit medlemskab, at meddele dette 
til undertegnede inden:  

16.dec.2021  
Meddelelsen skal være skriftlig. Rigtig glædelig Jul og godt Nytår 
Hans-Erik Ottosen  
Medlemsansvarlig  
E-mail: medlemsansvarlig@frv-sejl.dk  
  

December 2021 

Ændring af medlemskab for 2022? 

http://www.frv-sejl.dk/
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Der er i skrivende stund ingen myndighedskrav. Bestyrelsen har imidlertid vedtaget, at 

deltagelsen i arrangementer i klubhuset nu kræver gyldigt Coronapas. Desuden 

tager vi følgende forholdsregler: 

• Vi arbejder med forhåndstilmelding, så vi kender deltagerantallet 

• Vi tænker over antallet af deltagere i forhold til arrangementets art 

• Vi laver bord/stole opstillinger, så vi får forsvarlig afstand 

• Vi kører med begge udsugninger på fuld kraft 

• Vi har håndsprit stillet frem 

• Vi har installeret mikrofonsystem, så alle kan høre klart selv om de sidder langt fra 

foredragsholderen 

• Vi afvikler kun arrangementer, vi selv finder forsvarlige 

MEN: Vores grænser omkring Corona er forskellige, og det er den enkelte, der skal 

tage stilling. Man kan inden arrangementet kontakte Henrik og høre om antallet af 

tilmeldte, og selv tage stilling ud fra dette.  

OG: Alle der kommer skal selvfølgelig føle sig fuldstændig raske, og det kan være en god 

idé at lade sig teste inden arrangementet! 

 

Tilmeldingsfrist Arrangementsdato Arrangement 

Frameldingsfrist 
indtil 5. december 
kl. 12:00 med 
refusion 

11. december Julefrokost 

2. januar 8. januar Nytårskur 

12. januar 19. januar Foredrag ”Hjem igen” 

26. januar 3. februar Galvanisk tæring 

? 10. februar Generalforsamling 

? 17. februar Kapsejlads i ord og streger 

? 24. februar Madlavning og søforklaringer 

? 30. marts Sikkerhedspakken 

  

Arrangementer i klubhuset og Corona 

Kommende arrangementer 

http://www.frv-sejl.dk/
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Julehygge og samvær, hvor vi ønsker hinanden 

en god jul.  

Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag ved 

klubbens julefrokost den 11. december, hvor vi 

skal nyde Tines gode mad og hinandens gode 

selskab. Vi har i skrivende stund fået 36 

tilmeldinger, og selv om vi stadig lever i en 

coronatid, mener vi, at det er et passende antal 

deltagere mht. at lave en fornuftig borddækning 

med god luft omkring deltagerne. 

Prisen er sat til 

125kr. pr. kuvert. 

Hertil må man hver især købe drikkevarer.  

 

Hvis du føler, at vi bliver for mange eller af anden årsag har 

fortrudt din tilmelding, kan du melde fra til Henrik på henriander01@gmail.com eller 

på tlf. 50998421. Framelding skal ske inden den 5. december kl. 12:00, for at du kan 

få refunderet din indbetaling. 

Husk coronapas og tag gerne en test, inden du kommer, så er vi sikre på, at ingen 

får en smitte med hjem fra klubhuset 

Har du spørgsmål, kan du ringe til Henrik på tlf. 50998421. 

  

Julefrokost den 11. december 13:00 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
https://da.wikipedia.org/wiki/Julenissen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Juleferie fra den 12/12 til 4/1 

http://www.frv-sejl.dk/
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Husk tilmelding til Nytårskuren. Indtil videre er der jo ikke noget der tyder på, at vi ikke kan 

gennemføre nytårskuren, men vi vil følge samme retningslinjer som for julefrokosten. 

Derfor mener vi at et deltagerantal omkring de 35 er et passende måltal.  

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, anbefalet test inden fremmøde og mulighed for 

framelding den 4. januar. 

NYTÅRSKUR DEN 8. JANUAR KL 1300 

  

Nytårskur den 8. januar kl. 13:00 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Jytte og Jørgen har sejlet i Middelhavet i deres ”Ballad” 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 Coronarestriktionerne i de forskellige transitlande. 

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com: Senest ONSDAG den 12. januar 

 

 

Jan Leth Svendsen 

afmystificerer 

problematikken omkring 

galvanisk tæring og giver 

gode råd til at undgå de 

store problemer, det kan 

give. 

 

 

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com: 

Senest ONSDAG den 26. januar 

 

 

Onsdag den 19. januar kl. 19:00  

’Hjem igen’ 

Torsdag den 3. februar kl. 19:00 

Galvanisk tæring 
 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
mailto:henriander01@gmail.com

