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Jeg håber at I alle har haft en god og hyggelig jul og at I er kommet godt ind i det nye år. 

Vi har jo haft en forrygende tilslutning til vores julefrokost og nu senest i lørdags til vores 

traditionelle nytårskur 

 

Når man har smagt Tines mad forstår man godt, hvorfor tilmeldingerne bliver ved med at 

komme       

Der var lagt op til det helt store med en forret bestående af fire små retter efterfulgt af en 

buffet med lyst og mørkt kød med lækre salater, kartoffelpandekage samt en herlig grøn 

pesto. Desværre gik der lidt kuk i serveringen, så borddækningen ikke rigtigt passede til 

den faktiske rækkefølge af de små forretter.  

Det betød dog intet, for alle kastede sig 

med stor appetit over de lækre sager og 

snakken flød livligt i det lavloftede lokale. 

Hyggesnakken fortsatte til hen på aftenen 

og fra aktivitetsudvalget skal der lyde en 

tak til alle for den store tilslutning og tak til 

de mange, som aktivt bidrog til at 

oprydningsarbejdet var til at overskue, da de sidste var gået. 

     . Mvh Henrik 

Nu kan vi med god samvittighed gå videre med vinterprogrammets anden og sidste 

halvdel, og vi lægger ud med et spændende indlæg fra indehaveren af YACHTBASEN. 

Velbesøgt nytårskur 

http://www.frv-sejl.dk/


Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.  

PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

 

Thomas Van Nord indehaver af YACHTBASEN https://www.yachtbasen.com (billeder er 

klippet fra hjemmesiden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

tager temperaturen på bådmarkedet og giver gode råd til købere og sælgere. Vi er vel alle 

lidt spændte på, hvordan bådmarkedet vil arte sig. Vi har haft høj inflation, og der trækker 

tunge skyer op for den økonomiske situation i Danmark og Europa. Vil det påvirke 

bådmarkedet, hvor hårdt og hvornår?   

Den årlige Nogle sidder måske og overvejer at købe båd. Hvad skal man være 

opmærksom på? Er der noget man kan gøre for at sikre sig? 

Andre sidder måske og overvejer at sælge deres båd. Hvad skal de gøre? Hvordan sættes 

prisen? Hvad kan de gøre for at undgå, at køberen kommer tilbage og kræver refusion 

eller måske at ophæve købet? 

Thomas vil forsøge at besvare nogle af disse spørgsmål samt andre spørgsmål fra 

deltagerne. 

Tilmelding til Henrik på: 

henriander01@gmail.com

Bådmarkedet 2023 

Torsdag den 19. januar kl. 19:00 

Tilmelding hurtigst muligt,  

senest 15. januar  
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Særskilt indkaldelse følger i henhold til vedtægterne. 

 

 

En repræsentant for DSRS Lynæs kommer beretter om DSRS. Hvad er det egentlig for en 

organisation, hvordan financieres det? Hvordan 

kan man blive ”ansat” som redder i DSRS? 

Hvad koster det? 

Derudover vil der blive berettet om de 

væsentligste årsager til at sejlere behøver 

assistance, og hvad man selv kan gøre for at minimere risikoen.

 

 

Tilmelding til Henrik på: 

henriander01@gmail.com 

 

Generalforsamling 

Torsdag den 9. februar kl. 19:00 

i klubhuset 

 
 

Dansk Sørednings Selskab Lynæs 

Torsdag den 23. februar kl. 19:00 
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