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Tak for en fin aften forleden, hvor Jytte og Jørgen på fremragende vis fik os bragt tilbage i 

sommerstemning så vi nu sidder og venter utålmodigt på at vi kan komme i gang med 

forårsklargøringen. Netop nu titter solen frem efter en heftig gang slud og sne, der 

heldigvis allerede er smeltet væk igen. Der er endnu et stykke tid til at det bliver varmt nok 

for de af os, der skal klargøre udendørs. Vi kan derfor bruge tiden godt på andre måder. 

 

 

  

Kære sejlervenner 

http://www.frv-sejl.dk/
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Alle medlemmer er velkomne til at deltage i mødet og vi opfordrer til at man melder sig og 

byder ind med de kompetencer man måtte besidde.  

I henhold til kommissoriet bør gruppen så vidt muligt bestå af mellem 5 og 12 medlemmer, 

der kan dække de opgaver, som kommissoriet opstiller: 

• At vurdere nuværende faciliteters restlevetid.  

• At opstille det forventede fremtidige behov for opholds, værksteds og 

opbevaringsfaciliteter. 

• At vurdere, hvordan de fremtidige behov bedst kan opfyldes. 

• At overveje hvordan klubben kan finansiere de fremtidige behov. 

Bestyrelsen ser frem til at se rigtigt mange mandag den 7. marts kl. 19:00. 

  

Mandag den 7. marts kl. 19:00  

Klubhus 2030  

http://www.frv-sejl.dk/
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Søren Lassen, der er havbiolog fra 

Kerteminde er engageret i et projekt, der skal 

beskrive oplevelser for sejlere, der benytter 

turbøjerne og de smukke ankerpladser i de 

danske farvande.  

Søren laver film og foredrag om emnet, og 

han har tilbudt os et gratis foredrag under 

projektets rammer, idet vi dog skal dække 

hans transportomkostninger. Derfor er der 

sat en entré på 50 kr. pr. person.  

Tilmelding senest den 7. marts. med indbetaling af de 50 kr. 

på mobile pay box nr: 6576QH. 

Boxen er navngivet ”Blå oplevelser” 

Har man ikke mobile pay betales ved fremmøde. 

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt mange tilmeldinger udgår 

foredraget. 

Læs mere på https://dansketursejlere.dk/search/Blå+oplevelser/  og Home - 

blaaoplevelser.dk 

  

Torsdag den 10. marts kl. 19:00  

Blå oplevelser  

VELKOMMEN TIL BLÅ OPLEVELSER 

Blå Oplevelser er din vej til de bedste 

naturoplevelser, de danske kyster og 

fjorde har at byde på. Blå Oplevelser 

giver dig et overblik over spændende 

aktiviteter og ruter, uanset om du er 

lystsejler, kajakroer, snorkler, vandrer 

eller andet. Siden opdateres løbende 

med nye områder.  

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Vigtig information! 

 

Vi har modtaget indkaldelsen til havnens ordinære generalforsamling, der finder sted den 

13. marts kl. 10:00 på Frederiksværk gymnasium. 

Det vil sikkert være de fleste bekendt, at både havnens ordinære og ekstraordinære sidste 

år forløb – for at sige det pænt – lidt anderledes, end vi er vant til. Som resultat trak en del 

af havnens bestyrelse sig. 

Det er sejlklubbens opfattelse, at vi alle som andelshavere i havnen, har en stor og direkte 

interesse i, at havnens bestyrelse er hensigtsmæssigt sammensat og at den arbejder til 

gavn for alle havnens brugere. 

Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til alle klubbens medlemmer om at møde frem til 

generalforsamlingen eller, hvis man er forhindret, så at give fuldmagt til en at jeres 

sejlervenner, så jeres stemme bliver hørt. 

Fuldmagt kan gives ved at klippe talonen nederst på indkaldelsen af og skrive: ”Navnet på 

den person, der skal have fuldmagten” bemyndiges til at afgive stemme på mine vegne. og 

så skrive den under.  

Ham der får fuldmagten tager så talonen med til generalforsamlingen og ombytter til 

stemmeseddel. 

  

Havnens generalforsamling  

den 13. marts kl. 10:00  

http://www.frv-sejl.dk/
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Skader som følge af galvanisk tæring er et problem, 

som i værste fald kan være et både meget 

omkostningstungt fænomen at udbedre og som i uheldige 

fald kan føre til livstruende situationer til søs. 

Jan L. Svendsen vil ved praktiske demonstrationer og 

forståelige forklaringer belyse baggrunden for fænomenet 

og komme ind på nogle af de forholdsregler man kan 

tage, for at minimere risikoen eller måske helt undgå det. 

 

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest tirsdag den 22. marts, så jeg ved, hvor 

mange småkager jeg skal købe       

  

Galvanisk tæring 

Torsdag den 24. marts kl. 19:00  

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Måske kikser sejlermakkerens ’Mand overbord’. Så ligger man der i baljen og må klare sig 

selv. Lidt grundlæggende svømmekundskaber vil i den situation ikke være af vejen. 

Klubbens medlemmer har gratis adgang til svømning i Frederiksværk Svømmehal en gang 

ugentlig. Der er adgang til det store bassin hver tirsdag mellem kl. 19 og 19.30, og fra kl. 

19.30 er der adgang til det varme bassin og saunaen. Det er ikke ret mange af vores 

medlemmer, der benytter sig af dette tilbud, måske fordi ikke alle er opmærksomme på 

det. Derfor denne reminder.   

Se mere om svømmehallen på https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx 

 

Tirsdagssvømning 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

