
Bestyrelsens beretning for 2021-05-31 til 2022-02-10. 

 

Vi holder i dag generalforsamling i februar måned. Vi har valgt gymnasiets aula for at give 

deltagerne bedre mulighed for at holde behørig afstand, ulempen er, at vi har en fast bagkant på 

mødet. Derfor starter vi i dag kl. 18:00. Dejligt, at vi kan gennemføre generalforsamlingen, både 

for planlægning og fordi det trods alt er et tegn på, at Corona slipper noget af taget i samfundet i 

almindelighed og Frederiksværk Sejlklub i særdeleshed. Sidste år holdt vi generalforsamling på 

grænsen til juni. Vi har stadig smårestriktioner, men intet sammenholdt med f.eks. da vi afviklede 

E-jollestævne sidste år. Det foregik selvfølgelig indenfor rammerne af Corona-reglerne, men 

absolut lige til grænsen med udendørs forsamlingsloft på 75. Vi havde 73 deltagere + officials. Et 

arrangement, der forløb både sikkerhedsmæssigt og sportsligt til alles tilfredshed. Det var et 

kæmpe arbejde – især fordi forsamlingsloftet var 50 et par dage inden start. Det betød, vi hele 

vejen planlagde at kunne afholde 2 typer stævne – et med alle deltagende på vandet samtidig og 

et med deltagerne opdelt i 2 separate stævner. 

Corona har i år især været hård ved vores vinteraktiviteter. Julefrokost og nytårskur måtte vi 

undvære, men vi håber i år at kunne gennemføre det sidste af vinterprogrammet for 2021- 2022 i 

løbet af en komprimeret februar og marts måned. 

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 

2022 

 Voksenmedlemskab 187 207  210  211  

Tillægsmedlemskab 
Voksen         

30 46  46  44  

Junior under 18 år   13 30  30  14  

Støtte medlemskab   20 14  14  15  

Æresmedlemmer      2 2  2  1  

Sum 252 299 302 285 
 

Havnen har lange ventelister, så vi får for tiden ikke naturlig tilgang af en masse nye bådejere.  

Økonomi  

Vi fik på sidste generalforsamling godkendt et budget for 2021 med et resultat omkring nul. Det 

reelle resultat blev imidlertid et overskud på knap 80.000 mod budget på ca. 6.000. På sidste 

generalforsamling talte vi om, at følgebådene var en joker. Vi har været nød til at bruge penge på 

vedligehold af motorer mm., men vi måtte desværre også skrotte en gammel totakter, så derfor 

bliver vi nød til at anskaffe en ny. Da vi har lidt for få juniorer for tiden, har bestyrelsen besluttet at 

udskyde denne investering. Vi vil først foretage erstatning af den gamle motor, når vi er sikre på, 

at vi har et antal juniorer, der retfærdiggør investeringen. Motoren er sat på 2022 budgettet. Men 

stadig med det forbehold, at vi skal se behovet. 

Klubhuset  

Vi har igen i år haft problemer med varmepumpen i junior, der trods reparation sidste år, igen i år 

fejler. Desuden har vi problemer med at varmepumperne i klubhuset har svært ved at levere, hvis 

der er frostgrader udenfor. Vi har brugt meget tid på at sikre juniorafdelingen, hvor pumpen 

jævnligt iser til. Vi har desuden haft problemer med opvarmning af klubhuset i forbindelse med 

undervisning. Vi har derfor indhentet 2 uafhængige tilbud på udskiftning af alle 3 varmepumper. 



En tredje tilbudsgiver har besigtiget klubhuset, men har aldrig sendt et tilbud. Udskiftningerne er 

på 2022 budgettet. Begge tilbudsgivere melder uafhængigt, at reparation er økonomisk 

uforsvarligt. Effektiviteten af varmepumper er steget med ca. 33% siden klubben anskaffede de 

nuværende pumper. Det bør give lidt lavere forbrug af den stadig dyrere el. Alt i alt mener vi 

derfor, det giver mening at skifte alle 3 pumper. Der gives fra begge tilbudsgivere 5 års garanti.  

Aktivitetsudvalget  

Henrik har stået med et komplet vinterprogram  

Den 26. august blev der afholdt en særdeles velbesøgt sikkerhedsdag, hvor vi overvejede at 

aflyse pga. vejret. Det var en blæsende dag, men det er jo heller ikke realistisk at træne ’mand 

overbord’ en dag med blankt vand. Igen meldte Jan Etwal sig som den evigt uheldige, der falder 

overbord hele tiden. På skift får vi ’ondt af ham’ og hiver ham om bord igen. Vi fik også testet en 

’gammel’ redningsflåde. Demonstrationen viste behovet for at servicere den slags efter 

forskrifterne. Den foldede sig kun delvist ud – nærmest som en luftmadras… Vi havde atter i år en 

fin tilslutning til arbejdsdagen omkring klubhuset, der blev luget og vasket, ryddet op og bygget 

reoler. Efteråret startede som planlagt med fine foredrag, men tæt på jul måtte vi lukke ned. 

Forhåbentlig får vi afviklet det meste af forårets foredrag inden 1. april, men det kan desværre ikke 

helt ske uden aflysninger her og der. Følg med i månedsbrevene og på hjemmesiden, der 

opdateres løbende – det seneste blev sendt ud i går. Vinteren igennem kører der navigationsteori 

med rekordstor deltagelse, men VHF-kurset måtte aflyses, da der trods udvist interesse ikke 

mødte nok op til tilmelding og introduktion.  

Juniorafdelingen  

Vi har haft nedgang i antallet af juniorer og MINI er blevet voldsomt reduceret. Vi kan ikke rigtig 

sætte en finger på enkeltårsager. Måske har coronaen også her haft en indflydelse. Vi har 

iværksat tiltag med bl.a. DGI for at få gjort noget alvorligt ved denne situation i 2022. 

Kapsejlads  

Kapsejladsafdelingen har gennem året haft fin tilslutning med 12-14 både. Vi lagde ud 5. maj og 

sluttede sæsonen med Lagkagecup 12 oktober – en uge senere end planlagt, fordi vejret på den 

oprindelige dato var lidt for vildt. 

Sæsonen har budt på mange fine sejladser, her skal blot nævnes et meget succesfuldt 

”Ranglistestævne” for Europajoller. FRV SEJL stod endnu en gang som arrangør af et større 

nationalt stævne. Klubben har fået meget fine tilbagemeldinger fra såvel sejlere som Dansk 

Sejlunion, og jeg vil gerne her viderebringe en stor tak til alle de frivillige hjælpere, som gjorde, at 

det overhovedet kunne lade sig gøre, og gjorde det så godt at det blev en stor succes. 

Den 22.-25. juli blev er afholdt Sommerstævne for DFÆL (Dansk forening for ældre lystfartøjer). 

Endelig fri af snærende Corona-bånd blev stævnet gennemført med Frederiksværk Havn og 

Frederiksværk Sejlklub som vært. Der deltog 25 både og klubhuset dannede en skøn ramme i 

fantastisk sommervejr. En af deltagerne fra Marstal hoppede ombord på TOMs lille spidsgatter 

Harda og fortalte at han havde sejlet kapsejlads med Harda i 70-erne... Sådan kan man lige hoppe 

50 år i tid og rum.  

Vi har afholdt årets første Havneræs den 30. maj og endnu et den 29. august, sidstnævnte med 

efterfølgende fælles spisning i klubhuset. 

Årets SPRI blev afholdt med 7 deltagende både fra Frederiksværk.  

  



 

Sejlerskolen  

Sejlerskolen slog alle rekorder 2021. 24+1 elever! Pga. venteliste har vi forsøgt med hold udenfor 

de sædvanlige aftenhold. Det viser sig svært i praksis, da optimistiske deltagere alligevel får svært 

ved at få det til at hænge sammen. Vores 2 skolebåde og de mange tilknyttede instruktører, har 

haft travlt. Og der er stadig venteliste. Sejlerskolen afsluttede sæsonen med at 6 fik 

duelighedsbevis. 

Stor tak til Henrik Skafte, der efter lang tids kæmpeindsats har valgt at stoppe som ansvarlig for 

sejlerskolen. Det er en særdeles kompetent indsats han har gjort gennem mange år, for hvilken 

han ved standernedhalingen i 2021 modtog klubbens flidspræmie. Mange, mange tak til Henrik og 

velkommen til John Stenderup, der overtager roret i sejlerskolen, hvis ellers generalforsamlingen 

da vælger ham om lidt.  

De 2 Drabanter kan i øvrigt lånes af medlemmer i både sejladsmånederne og i sommerferien. Man 

skal blot betale et ekstra gebyr på 1000 kr. om året.  

Seniorafdelingen  

Seniorafdelingen er så småt kommet i gang igen efter sidste sæsons nedlukning.Ca. 10-15 mødes 

om tirsdagen. 

Sponsorudvalget  

Ud over sidste års donation af nye redningsveste til unge-gruppen er der ikke tilgået og ej heller 

søgt om sponsormidler. 

Månedsbrev  

I 2021 blev der udsendt 19 ”månedsbreve”, som jo nok ikke helt lever op til deres navn, da vi jo 

kun har 12 måneder om året. 

Hjemmeside  

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

den. Vi har haft ca. 75 forskellige besøgende på hjemmesiden hver dag i 2021. Vi forventer at 

opdatere hjemmesidens udseende inden næste generalforsamling. 

Gamle og kommende tiltag + udvalg 

• SUP-projekt  

Vi har holdt nogle events og intro-kursus. Hvis der er nogen, der gerne vil starte SUP-

aktiviteter op, skal man omgående melde sig til bestyrelsen. Inge Hansen har jo valgt at 

stoppe i bestyrelsen og selvom hun har tilbudt at assistere i SUP afdelingen leder vi efter 

en ny leder til afdelingen, der strutter af nyt udstyr og også råder over gode veluddannede 

instruktører. 

• Havnen  

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

måder at være ressourcer i havnens hverdag og fremtidsplaner. Både før og fremadrettet. 

Vi ser frem til næste generalforsamling i havnen, så havnebestyrelsen får et nyt mandat. 

Sejlklubben er af den opfattelse, at havnen skal tilgodese alle brugernes interesser – både 

de etablerede klubber og nye.  

Afsluttende bemærkninger. 

Det har været et travlt år. Corona har været over os både forår og efterår. Planlægning, hvor vi 

hele tiden skal indkalkulere restriktioner, der kan ændres med dags varsel. Mange færdigplanlagte 



aktiviteter, der blot endte med aflysning. Gennemførelsen af en aktivitet er ofte den mindste del. 

Det er i planlægningen det største arbejde ligger. Sommetider kan det godt være lidt svært at 

holde gejsten. Et vellykket arrangement er benzinen og takken til arrangøren. Den tak kan ikke 

erstattes med ord, men jeg vil alligevel gerne italesætte den her. Speciel tak til Henrik Andersen, 

der i denne periode har lavet en masse kompetent arbejde, der ikke er kommet ’ud over rampen’ 

pga. Corona-restriktionerne og også Tine Bagger Sørensen, der har stået med færdige planer for 

mad og drikke hele tre gange denne vinter, uden at kunne få lov til at gennemføre. Arbejdet har 

været det samme og ofte større pga. alternative planer og aflysning. 

Udeliv og sejlerliv er på dagsordenen – delvist påvirket af Corona og generel god økonomi i 

samfundet. Det påvirker også interessen for vores klub. Vi kan kun opfordre alle til at komme og 

være med til at skabe indhold og sætte retning. Frederiksværk Sejlklub er alle medlemmernes 

klub! 


