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Medlemsblad for Farum Sejlklub 

”Furesøbad”- 3500 Værløse 
Danske Bank  reg. nr. 1551 6187455 

Bestyrelsen 
Formand    Jytte Nakskov                     44 95 97 90 
Næstformand    Nikolaj Richter Larsen        44 99 13 44         
Kasserer    Torben Lindved        44 48 46 32 
 
Seniorudvalg 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Sejlerskoleleder    Bjørn Pedersen        22 76 23 02 
 
Ungdomsafd. 
Ungdomsudvalg   Morten Wittenkamp            44 95 77 44 
 
Kapsejladsudvalg   
Kapsejladsleder    Claus Bidstrup                     44 47 77 73         
 
Materieludvalg 
Materielleder    Søren Helweg                40 83 14 45 
Havnemand    Jørn jensen                       44 48 37 32 
Pladsmand    Jon Kjartansson               44 95 79 15 
Halmand    Søren Helweg                44 95 14 45          
Nøglemand    Per Christoffersen        44 48 12 76 
 
Miljøudvalg 
Hovmester    Britta Thøgersen                 32 16 35 74     
 
Informationsudvalg 
Redaktør    Henry Andersen        44 95 31 98 
Web-master    Liselotte Müller                   27 28 97 13 
Medlemsservice   Jørgen Nielsen         45 81 19 99 
 
            Klubbens hjemmeside:  www.farumsejlklub.dk 
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ti    21.02       19.00 Generalforsamling 

on   07.03       19.00 Ekstraordinær generalforsamling 

           Herefter SU møde 

ti    13.03        19.00 Vinterundervisning: Temaaftener om 

           sejlerferie i Kroatien I. (Se side 21) 

ti     27.03       19.00  Temaaften om sejlerferie i Kroatien II 

lø    21.04       07.00 Søsætning af kølbåde (se side 22 

sø   22.04       14.00 Standerhejsning 

to    26.04        Første torsdagsmatch 

lø    25.08        DM i wayfarer  (se side 23) 

sø   26.08        DM i wayfarer 

Forside:  Overrækkelse af 20.000 kr. fra Nordeafonden 
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Når jeg kigger tilbage over det sidste år i Farum Sejlklub, får jeg øje på 
rigtig mange ting, der heldigvis gentager sig fra år til år samt nogle 
ting, der dukker op som ekstra. 

Der er lørdagshyggen i klublokalet, hvor man altid kan få en hyggelig 
snak og en gang imellem tilbud om en sildemad. 

Der er standerhejsning og nedhaling med trompetfanfare og lækkerier 
fra hushovmesteren. 

I år blev standernedhalingen endvidere krydret med overrækkelse af 
20.000 kr fra Nordeafonden. 

Derudover har Farum Sejlklub fået 15.000 kr fra Johannes Fogs fond 
til hjælp til indkøb af ny motor. 

Det betyder at klubben nu igen råder over 3 gummibåde + 1 brovagts-
båd, når der skal trænes børn, unge og seniorer. Pengene har nu ikke 
gjort det hele – Dan og Anders kan nu udvide deres visit kort med tit-
len som mekaniker med særlig viden om samling af motorer. 

I sommersæsonen har vi som sædvanligt trænet kapsejlads i yngling, 
også i år fortsatte træningen hele sommerferien. 

Ungdomsafdelingen har haft stor succes med at etablere begynderhold, 
hvilket har resulteret i en pæn tilgang af helt unge sejlere. 

Jollesejlerne  har ikke fyldt helt så meget i år, ikke fordi de unge men-
nesker er holdt op med at sejle, men fordi de er i efterskolealderen, så-
ledes kan vi efter sommerferien igen regne med mere teenagerliv på 
havnen. 
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Som noget lidt udover det sædvanlige afviklede FAS sammen med YF et 
stort junior/ungdomsstævne med 280 sejlere fordelt i optimister, zoom8, 
29er på vandet. Det gav masser at liv i begge havne – og stævnet blev be-
skrevet med mange rosende ord rundt omkring. Det kostede en del arbejde 
som både forældre og aktive seniorsejlere tog del i. 

Efteråret er gået med at få både taget op og checket, og aktuelt arbejdes 
der på at få klubbens ynglinge i fin stand inden søsætningen. 

Der er også blevet lagt kræfter i at udarbejde oplæg til en justeret struktur 
og en opdatering af vedtægten for FAS. Bestyrelsen er tilfreds med resul-
tatet, der peger fremad og sikrer en bredt funderet ledelse. 

Jeg stopper jo som formand, og derfor kigger jeg også tilbage i et lidt bre-
dere perspektiv. I 10 år slog jeg mine folder i ungdomsafdelingen, de fle-
ste som ungdomsleder. De sidste 2 år har jeg som formand så set klubben 
fra en anden vinkel. 

Gennem alle årene har jeg fået lov at være med til mange sjove ting og 
haft mulighed for at være med til at skabe og skaffe muligheder for sejlads 
for alle aldersgrupper. Jeg har mødt en mængde søde mennesker både i 
klubben og i sejlads sammenhæng rundt i Danmark og i udlandet. Det har 
været en gave at få lov til det – Tak for den mulighed. 

I slipper nu ikke helt så let af med mig. Klavs og jeg vil fortsat den kom-
mende sæson deltage i kapsejladstræning med DEN 17 - Zahir om tirsda-
gen. Og i august er jeg stævneleder ved wayfarer DM. 

Mange hilsner 

Jytte Nakskov 

service      hellerup båd       
      Onsgårdsvej 4 / dk - 2900 Hellerup/ tlf. 39 62 41 15 / giro 1 30 79 40 
             Førende mærker inden for 
        sejlerbeklædning og bådudstyr 
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Generalforsamling 2012 
I henhold til Farum Sejlklubs vedtægter § 8 indkaldes hermed til ordinær  
generalforsamling i Farum Sejlklubs undervisningslokale. 

Tirsdag den 21. februar 2012  kl. 19:00 
med følgende dagsorden: 
1 . Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 
4. Forslag 
5.     Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende  
               regnskabsår 

        samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse. 
6. Valg af bestyrelse udvalg og revision i henhold til vedtægternes 
 § 11, § 15 og § 18: 
6.1 Formand ( Jytte Nakskov ønsker ikke genvalg ) 
6.2 Næstformand (Nikolaj Richter Larsen er villig til genvalg) 
6.3 Kasserer (Torben Lindved er villig til genvalg) 
6.4 Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg) 
6.5 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 
6.6 Ungdomsleder (er pt.et koordineringsudvalg) 
6.7 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 
6.8 Materielleder (Søren Helweg ønsker ikke genvalg) 
6.9 Hovmester (Britta Thøgersen ønsker ikke genvalg) 
6.10 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 
6.11 Revisorer  ( Ove og Steen er villige til genvalg) 
6.12 Revisorsuppleant 
6.13 Suppleant til bestyrelsen 
7. Eventuelt 
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Stemmeret på klubbens generalforsamling har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. 

Ægtefæller m/k, der deler blad med seniormedlemmer, får ikke yderligere indkaldelse end her 
gennem Klubnyt. 
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Forslag til vedtægtsændringer 
I de senere år har det vist sig vanskeligt at få organiseret arbejdet i klubben, som det er 
beskrevet i vores vedtægt. Generelt har det ikke været muligt at få sammensat afdelinger 
og udvalg med de foreskrevne repræsentanter. Ikke mindst har det været vanskeligt at få 
valgt en decideret leder for ungdomsafdelingen. Afdelingen har dog fungeret fint i en 
årrække med en af forældrene selvbestaltet kollektiv ledelse. 

Den siddende bestyrelse har endvidere fundet, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis be-
styrelsen bliver styrket med henblik på bedre at kunne diskutere og tage beslutninger om 
de mere overordnede og fremadrettede opgaver. En bestyrelse på 3 medlemmer kan reelt 
ikke tage beslutninger, da den ikke kan betragtes som repræsentativ for klubbens med-
lemmer, men er nødt til at forelægge sagerne i SU. Men et SU med ca. 15 deltagere er 
ikke velegnet til at arbejde med denne type opgaver.  

Bestyrelsen og et udvalg bestående af Jørgen Nielsen (medlemsservice), Morten Witten-
kamp (ungdomsudvalget) og Jørgen Juul Rasmussen (SU-formand), har derfor i løbet af 
efteråret udarbejdet et forslag til en ny vedtægt. Hovedtrækkene i den ændrede vedtægt 
er som følger: 

Lederne af de tre afdelinger – senior, junior og drift (materiel) – foreslås optaget i besty-
relsen. Derved sikres en bred repræsentation i beslutninger om større investeringer, fast-
holdelse af ungdomssejlere, hvervning af nye medlemmer, sponsorer, m.v.  

Afdelingsstrukturen bliver tilpasset, så den dækker de faktiske forhold. Samtidig er be-
skrivelsen af ansvarsområderne blevet gjort tydeligere. 

Til at varetage planlægning af og information om de løbende aktiviteter i klubben ned-
sættes et koordineringsudvalg, som erstatter SU. Koordinationsudvalget består af besty-
relsen, de funktionsansvarlige (sejlerskoleleder, kapsejladsleder, hovmester, redaktør), 
havnemanden samt en sekretær og evt. ad hoc deltagere (typisk fra gruppen af hjælpere). 
Koordineringsudvalget skal endvidere udarbejde budgetoplæg til bestyrelsen. Udvalget 
afholder som minimum 3 årlige møder.  

Arbejdsgruppens gennemgang af vedtægten har resulteret i, at et antal punkter er blevet 
”slanket”. Vi har fjernet, hvad vi anser for overflødig tekst og har forenklet nogle proces-
ser f.eks. omkring eksklusion. 

Forslaget til ny vedtægt har undervejs været præsenteret for SU et par gange, og de mod-
tagne kommentarer har indgået i gruppens arbejde.  

Forslaget til ny vedtægt vil blive fremlagt til beslutning på den kommende generalfor-
samling som beskrevet i den nuværende vedtægts § 10 Stk. 3.  

Forslaget til ny vedtægt, sidestillet med den eksisterende, kan ses andetsteds her i bladet, 
på klubbens hjemmeside samt på opslagstavlen ved trappen til klublokalet. Det samme 
gælder en skematisk præsentation af den foreslåede nye struktur.  
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Temaaftener om sejlerferie i Kroatien 
Vinterundervisning i Farum Sejlklub d. 13. og 27. marts 2012 

For medlemmer af FAS, BS og YF. 
Igen i år står seniorafdelingen i FAS for temaaftener om sejlerferie i Kroa-
tien. Udover medlemmer fra Farum Sejlklub vil vi meget gerne se vores 
sejlervenner fra Birkerød Sejlklub og Yachtklubben Furesøen.  

Da der tidligere har været lidt for meget materiale til én aften, deler vi det 
denne gang ud over to aftener. 

Første aften - tirsdag d. 13. marts 2012, kl. 19-21.30: 

Teoriundervisning om sejlads i Kroatien med uddeling af undervisnings-
materiale og videoklip af teknikker.  

Anden aften - tirsdag d. 27. marts 2012, kl. 19-21.30: 

Rejsefortælling fra sejlerferier i Kroatien med billeder og video fra områ-
det mellem Split og Dubrovnik.  

Sted: Undervisningslokalet i Farum Sejlklub.  

Underviser: Nikolaj Richter Larsen, FAS.  

Tilmelding: nrlxemail.dk /2670 8094  (så vi ved, hvor meget kaffe etc der 
skal laves) 

Undervisningen er baseret på erfaringer fra sejlerferier i udlejningsbåde 
ved området syd for Split i perioden 2001-2010. 

 

Vel mødt! 
 

Mange sejlerhilsner 

Seniorafdelingen, FAS 
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KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES 
Søsætningen er planlagt til lørdag d. 21. april 2012 fra kl. 07.00  

Havne- eller Bropladsafgiften vil igen i år  blive opkrævet sammen med 
kontingentet, og de samme regler er som altid gældende: 

Ingen betaling af havneafgift/medlemskab – ingen søsætning!  

Vi begynder klokken 07.00 fra hvilket tidspunkt, der bliver solgt num-
re til søsætningen. 

Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge, 
men på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jol-
levejen) først, begyndende fra klubhuset. 

Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for, at sø-
sætningen er betalt og afleveres i pænest mulig stand som kvittering til 
vognmanden, hvorefter jeg senere foretager en kontrol. 

Der vil ikke blive løftet både op over andre både. 

Jo bedre bådene kan tages i rækkefølge, jo hurtigere vil det gå. 

Er der tvivl er det vognmandens afgørelse, der er gældende. 

Vi kommer alle i vandet denne dag, så sæt om muligt hele dagen af, 
nyd foråret og giv en hånd med hvor dette er tiltrængt. 

På vanlig vis skal jollevejen ryddes inden vi går i gang, så lastbilen kan 
komme til. Gerne med hjælp fra jollefolket. 

Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrangement med 
frisk kaffe og rundstykker mm. fra kl. ca. 08:00. 

Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom ved optagningen kr. 300,- 
og husk lige penge. Prisen er baseret på en timepris, og denne pris kan 
kun holdes, hvis vi kan klare mindst fire både i timen. 

Obs !!! 

Hvis vejret - mod forventning - skulle drille meget, vil der være opslag 
i klubben samt på vores hjemmeside. 
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Havnepladser 
Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2011, og denne liste vil 
efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads til nye på 
ventelisten, hvor der p.t. er 2. 

I lighed med tidligere år er der enkelte, som ikke ønsker at have en båd-
plads i havnen, og derfor bedes de, som ikke ønsker at fortsætte, give be-
sked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, således at listen 
med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart efter søsætningen. 

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og en god søsætningsdag. 

      Med _/)_/)_/) hilsen     Jørn Jensen 

W-fest i Farum Sejlklub 2012  
I dagene 25.-26. august 2012 afholdes DM for Wayfarerjoller i Farum Sejlklub.  

Vi vil, som tidligere, sørge for at det bliver en uforglemmelig oplevelse for både 
deltagere og tilskuere. Vi har også fornøjelsen af at kunne præsentere egnens 
bedste kulinariske frembringelser for jer. 

Vi har til dette DM håb om, at der skal være ekstra mange deltagere, fordi det 
kulinariske bliver sat i fokus. Vi håber på denne måde at tiltrække et par ekstra 
sejlere, som godt nok er nødt til at sejle med, men som så til gengæld kan få 
ganen tilfredsstillet.  

De praktiske detaljer vil der blive skrevet om senere, men det ligger fast, at der 
vil blive sat alt ind på, at dette DM bliver det bedste nogensinde - og det siger 
ikke så lidt. 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Jytte Nakskov: formandxfarumsejlklub.dk 
Næstformand: Nikolaj Richter Larsen : 2.formandxfarumsejlklub.dk 
Kasserer: Torben Lindved: kassererxfarumsejlklub.dk 
Ungdomsudvalg: Morten Wittenkamp: ungdomsudvalgxfarumsejlklub.dk 
Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: kapsejladslederxfarumsejlklub.dk 
Seniorleder: Jan Hellinghus: seniorlederxfarumsejlklub.dk 
Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : sejlerskolelederxfarumsejlklub.dk 
Materielleder: Søren Helweg: materiellederxfarumsejlklub.dk 
Havnemand: Jørn Jensen: havnemandxfarumsejlklub.dk 
Halmand: : Søren Helweg: halmandxfarumsejlklub.dk 
Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmandxfarumsejlklub.dk 
Nøglemand: Per Christoffersen: per_cxmail.com 
Hovmester: Britta Thøgersen: hovmesterxfarumsejlklub.dk  
 
Redaktionen: Henry Andersen: klubnytxfarumsejlklub.dk 
Web-master: Liselotte Müller: webmasterxfarumsejlklub.dk 
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservicexfarumsejlklub.dk 

Velkommen til  
nye medlemmer 
 
Seniorer: 
Jesper Bøgh 
Kim Hoffmann Erichsen 
Stephan Nandrup-Bus 
Niels Kjærsgaard Jensen 
 
Juniorer: 
Philip Refslund 
Sofus Lorentzen 
Mikkel Sloth Lauridsen 
Peter Thomsen 
Frederik Kraus 
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��������� Lørdag d. 7. april 
Bladet udkommer medio april 

Til standernedhalingen den 6. november overrakte filialdirektør 

Martin Hamborg fra Nordea i Værløse en check på kr. 20.000,- til 

Farum Sejlklubs formand Jytte Nakskov. Pengene skal bruges til en 

styrkelse af sejlklubbens følgebåde, der er vigtig for træningen, stævner  

samt for sikkerheden for sejlklubbens unge sejlere. 

Derudover har Farum Sejlklub fået 15.000 kr fra Johannes Fogs fond 
til hjælp til indkøb af ny motor. 

FLOTTE GAVER FRA NORDEA OG JOHANNES FOG 

NY HJERTESTARTER 
Der er nu opsat en ny hjertestarter fra Tryg Fonden i trappeopgangen 

ved sejlklubbens teorilokale. Det er vigtigt at alle medlemmer ved, hvor 
den sidder, og den er ikke farlig at bruge. 

Michael Olsen ( inspektør ved Furesøbad) vil forsøge at oprette et kursus 

i brugen af hjertestarteren i foråret. Alle kan dog bruge den, og man bliver 

vejledt af hjertestarteren igennem hele forløbet. 

En vejledning til brug af hjertestarteren kan ses på vores hjemmeside. 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


