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Medlemsblad for Farum Sejlklub 

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

Bestyrelsen 
Formand    Jørgen Juul Rasmussen       44 95 71 61 
Næstformand    Per Duelund                     44 48 36 19 
Kasserer    Torben Lindved        44 48 46 32 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Ungdomsleder                 Anders Petjursson               44 48 54 28 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Suppleant    Arne Nørby Rasmussen      44 95 34 81 
         
Seniorafdelingen 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Sejlerskoleleder    Bjørn Pedersen        22 76 23 02 
Kapsejladsleder    Claus Bidstrup                     44 47 77 73  
 
Driftsafdelingen 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Havnemand    Jørn jensen                       44 48 37 32 
Pladsmand    Jon Kjartansson               44 95 79 15 
Halmand    Stephan Nandrup-Bus         60 81 98 99 
Nøglemand    Per Christoffersen        22 36 72 73 
 
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 



KALENDEREN 
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lø   20.04         Søsætning af kølbåde kl. 07.00 

sø   21.04         Standerhejsning kl. 14.00 

sø   28.04         Forårsklargøring af ungdomsjoller 

            Forårssæson start, ungdom Uge 18 

to    02.05        Første torsdagsmatch 

ma  27.05        KU møde 19.00 

sø   16.06        Trisstræf  start 10.00 

ma  24.06        Forårssæson slut, ungdom Uge 26 

lø    29.06        Herslev sejlerlejr til 4. juli 

sø    08.09       Klubmesterskab ungdom 

            Efterårssæson start ungdom Uge 33 

            Efterårssæson slut ungdom Uge 41 

 

Forsiden:  Farum Cup 2012 
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FORMANDEN BERETTER 

Medens dette skrives ligger sneen højt udenfor, nattemperaturerne nær-
mer sig -10 oC, og vandet i Furesøen er derfor ret stift. På trods af dette 
er vi godt i gang med planlægningen af den kommende sæson. Træ-
ningsdagene i både senior- og ungdomsafdelingerne er fastlagt, sejler-
skolen er klar til at modtage nye sejlere, og første torsdagsmatch er 
fastlagt til 2. maj. Hold øje med hjemmesiden ang. detaljer og evt. æn-
dringer i programmet eller nye begivenheder. 

Vi har fået ny næstformand Per Duelund, som afløser Nikolaj Richter 
Larsen, der har udstået sin 6 års tørn. Tak til Nikolaj som har været tov-
holder på og pengeskaffer til flere projekter og velkommen til Per. 

Det er endelig også lykkedes igen at få en fast halmand, idet Stephan 
Nandrup-Bus har meldt sig til jobbet. Stephan har straks kastet sig ud i 
opgaven og er bl.a. i gang med at få styr på skabene i hallen. Endvidere 
har han lavet et reglement for anvendelse af hallen, som er blevet god-
kendt på koordinationsudvalgets sidste møde.  Formålet med reglemen-
tet er dels at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af hallen og dens facili-
teter, og dels sikre at man ved brugen af hallen ikke forårsager skader 
på personer eller udstyr. Så her skal lyde en opfordring til alle om at 
støtte op om Stephans initiativer og evt. kontakte ham, hvis der er noget 
der ikke fungerer som beskrevet, eller hvis der er forslag til ændringer/
forbedringer. 

Arbejdet med at få vores nye medlemsstyrings- og regnskabsstyring-
system Klubmodul op at køre skrider fremad. Kasserer Torben er glad 
for at arbejde i regnskabsdelen, og det ser ud til, at det er nemt at lave 
gode rapporter, så de budgetansvarlige kan få løbende information om 
status på deres økonomi. 
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Den store hurdle er nu at få alle medlemmer registreret i medlemsdata-
basen og få opkrævet kontingent og gebyrer for den kommende sæson i 
løbet af april. Som nævnt tidligere skal hvert enkelt medlem gennemfø-
re disse ting on-line fra deres egen PC. Når I læser dette, har I formo-
dentligt modtaget en folder i form af et Klubnyt særnummer med infor-
mation om, hvordan man skal forholde sig. Vi håber at alle vil hjælpe 
os med at få denne del af Klubmodul op at stå. I det omfang nogen får 
brug for hjælp, må man endelig benytte sig af de muligheder for at få 
hjælp, der er beskrevet i folderen. 

På den nys overståede generalforsamling tog vi hul på en diskussion 
om, hvordan vi fremover skal formidle informationer i klubben. I dag 
bruger vi primært Klubnyt, hjemmesiderne (ungdomsafdelingen har 
deres egen) og i et vist omfang e-mails.  Klubnyt udkommer 4 gange 
om året, og udover at det sendes som papirversion til alle medlemmer, 
ligger det, samt et antal tidligere årgange, som pdf-version på hjemme-
siden. Prisen for at udsende bladet med post har været stigende de se-
nere år, ikke mindst p.g.a. reduktion i støtteordninger.  3 scenarier kan 
overvejes: 1) Klubnyt udgives som hidtil, 2) Klubnyt udgives kun som 
pdf på hjemmesiden eller 3) Klubnyt nedlægges helt. Det skal pointe-
res, at der ikke er truffet nogen beslutninger om Klubnyts fremtid, og 
det er tanken, at evt. ændringer ligger mindst 1 – 2 år ud i fremtiden. 
Men vi vil hermed gerne invitere medlemmerne til at give deres me-
ning til kende, gerne i form af indlæg i Klubnyt eller på hjemmesiden. 
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, så blev der under 
dette møde givet et antal kommentarer til sagen. 

Til slut et ønske om at alle må få en god sejlsæson. 

Jørgen Juul Rasmussen   
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KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES 
Søsætningen er planlagt til lørdag d. 20. april 2013 fra kl. 07.00  

Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen 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. 

Numrene sælges indtil kl. 09.00 

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 mulige 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. 



7 

Havnepladser 
Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2012, og denne liste 
vil efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads til nye 
på ventelisten, hvor der p.t. er 1. 

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 
besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, således at 
listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart efter søsæt-
ningen. 

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

 

Med _/)_/)_/) hilsen 

Jørn Jensen 

 

Obs !!! 

Hvis vejret - mod forventning - skulle drille meget, vil der være opslag i 
klubben samt på vores hjemmeside. 

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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SEJLERSKOLEN SPØRGER: 
Har du en WAYFARER vi må låne? 
FAS er DK’s førende klub i denne klasse, og det er helt for-
kert at sejlerskolen ikke kan introducere eleverne til denne 
bådtype.  

 

Hvis vi kunne, ville det skabe aktivitet og tilgang til klassen.  

 

Der følger nogle fordele med, hvis vi kan låne din jolle:  

Klubben finansierer og foretager  vedligeholdelse,  

betaler  forsikring og jolleplads.  

 

Henvendelse til Sejlerskolen  

v.  Bjørn Pedersen  

22762302 

Sejlerskoleleder X farumsejlklub.dk 
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2013 
For sæsonen 2013 er der gebyr på 780 kr. Og det er forudsat, at man er  

medlem af FAS! 

(blokbogstaver) 

 Navn:    ___________________________________________________ 

 Adresse:___________________________________________________ 

 E-mail: _______________________________Tlf.: _________________ 

 

Sæt kryds:  

___  JEG ØNSKER UNDERVISNING I YNGLING OG KAN BRUGE  

EEN DAG PÅ AT KLARGØRE BÅDE SAMMEN MED DE ØVRIGE  

ELEVER OG INSTRUKTØRER. 

___  Helst mandag 18-20 ___  Helst onsdag 18-20 __  Helst tirsdag 16-18 

___  Jeg vil overveje at uddanne 2 nye elever næste år 

___  Jeg har sejlet før    ___  Jeg er nybegynder 

  

Underskrift:______________________________ dato:____________ 

Elever fra sæsonen 2012 skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbe- 
vis og  fortsat ønsker undervisning. Seniorer med førerbevis til Monark,  
der ønsker undervisning i Yngling, kan også tilmelde sig.  
Hvis du bruger email, så send de samme oplysninger som du bliver bedt  
om her. 
Tilmeldingskuponen sendes til (helst på email!): 
Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen   Tlf.: 22762302       
Sommerbuen 67,  2750 Ballerup 

Sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk  
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Jolleplads i Farum Sejlklub 2013 
 
Ny måde at få jolleplads via ”Klubmodul” på hjemmesiden. 
 
Hvis du har haft jolleplads sidste år:  
 
Du skal have betalt FAS-kontingent og jolleplads  til Farum Sejlklub 
for i år, dette gøres via ”Klubmodulet” på FAS hjemmeside. Fuldt ak-
tivt senior medlemskab er en betingelse. 
 
Du skal ikke længere betale til separat girokonto for jollepladsen; dette 
gøres nu samlet sammen med kontingentet som ud over medlemskontin-
gentet er for jolleplads (50,-kr) evt. trailerplads  (50,-kr) og evt aluskilt 
(40,-kr), sidstnævnte kun hvis du mangler det på din båd. 
 
Hvis du for 2013 har betalt på jolleplads-giro efter tidligere metode, så 
er det i orden.  Dette vil blive registreret på vanlig vis, indtil Klubmodu-
let er ordentligt implementeret.  
 
Ovenstående skal gerne være gjort inden 1. Maj, hvorefter jeg forventer 
at ekspedere mærkaterne og udsende til alle, der har betalt for det.  Der 
skal ikke søges om fornyelse af jolleplads for hvert år, kun det først år.  
Jollepladsmærkater forventes sendt ud omkring 15. Maj. Manglende 
betaling for jolleplads efter 1. Juni opfattes som ophørt jolleplads.  
 
Der er fast tradition for jollepladsoprydning lørdagen kl. 10, 1-2 uger 
efter kølbådssøsætningen (se andet sted her i bladet), dette opfordres 
jollepladsindehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer ef-
terfulgt af en hyggelig frokost for jollepladsadministrationens regning. 
NB: deltagelse i jollepladsoprydning fritager en for at skulle betale årets 
50,-kr for jolleplads, altså gratis jolleplads ved deltagelse i jollepladsop-
rydning. 
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Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS: 
 
Du skal have betalt FAS-kontingent og jolleplads  til Farum Sejlklub 
for i år, dette gøres via ”Klubmodulet” på FAS hjemmeside. Fuldt aktivt 
senior medlemskab er en betingelse. 
 
Du skal ikke længere betale til separat girokonto for jollepladsen, dette 
gøres nu samlet sammen med kontingentet som ud over medlemskonti-
gentet er for jolleplads (50,-kr) evt. trailerplads  (50,-kr) og evt aluskilt 
(40,-kr), sidstnævnte kun hvis du mangler det på din båd. 
NB: ved deltagelse i jollepladsoprydningen (se andet sted her i bladet) 
fritages du for at betale 50,-kr for jollepladsen.  
 
Du bedes udfylde og underskrive nedenstående aftale ”Ansøgning om 
jolleplads”, og sende den til undertegnede med alm. Post (den med fri-
mærket) . Ansøgningen findes også på FAS hjemmeside, hvor den kan 
downloades og printes ud. Du skal samtidig sende en kopi af din an-
svarsforsikring på båden. 
 
Hvis man foretrækker e-mail, er det velkomment, blot indskannet 
”ansøgning om jolleplads” og indskannet kopi af ”ansvarsforsikringen” 
følger med. 
 
Ovenstående skal gerne være gjort inden 1. Maj, hvorefter jeg forventer 
at ekspedere mærkaterne og udsende til alle, der har betalt for det.  Der 
skal ikke søges om ny jolleplads hvert år, kun det først år.  
Jollepladsmærkater forventes sendt ud omkring 15. Maj  
 
 
Hilsen Materialeudvalget og Jollepladsmand 
Jon E. Kjartansson 
Fuglevænget 17, 3520 Farum  
e-mail: helenogjonxmail.dk 
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Oprydning på jollepladsen  
 

Traditionen tro indkalder pladsmanden og jollesejlerudvalget alle, som 
har en jolleplads i FAS, til at møde op til oprydning på jollepladesen.  

Vi mødes i klubben:  Lørdag d. 4. maj 2013 kl. 10:00. 

Hvis du har noget praktiskt redskab som dine hænder er godt formede 
til at kunne håndtere, så medbring det evt. Jeg tænker på haveredskaber, 
reparationsredskaber mv.  

Andre vil også have værktøj med som du evt.kan låne, afhængigt af op-
gaverne.  

Når det hyggelige arbejde er vel overstået ca kl. 12, så er der forberedt 
en velfortjent og gratis frokost til deltagerne i sejlklubben.  

Pladsmand Jon vil hele tiden være tilstede, og han vil gå rundt og tjekke 
at bådene ser sødygtige ude, at jollevogne fungerer, og at joller og trai-
lere er aftalemæssigt mærket. Det er omkring samme tidspunkt jolle-
mærkaterne bliver udsendt med posten. 

Vi vil igen opfordre til at alle jollepladsindehavere møder op. Hvis vi er 
for mange, så går det bare hurtigere med at få ordnet pladsen til fælles 
glæde. 

NB: Ved deltagelse i jollepladsoprydningen fritages man for at skulle 
betale 50 kr. for jollepladsen i år. Altså: 

GRATIS jolleplads ved deltagelse i jollepladsoprydningen.  
 

Pladsmanden og jollesejlerudvalget. 

Jon, Elof og Poul 
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Opstart af tirsdagstræning 

 – for alle med interesse for Yngling sejlads 

(erfaring ikke et krav); 

Første træningsdag bliver tirsdag den 23. april.  

Tirsdagstræning har primært været for Ynglinge.  

Men alle er velkommen.  

Traditionen tro skal bådene være færdig riggede senest kl. 18:00.  

På dette tidspunkt holdes der skipper-møde, for at planlægge dagens 
sejlads.  

Prisen for deltagelse er igen i år holdt meget lav.  

Det bliver kun 250 kr til klubben og 150 kr til betaling af trænere, og et 
par aftener med fælles spisning.  

Er du interesseret i Yngling sejlads, så er her chancen hvad enten du har 
erfaring eller alene interessen.  

Sejlads den 23. april forudsætter naturligvis, at bådene bliver søsat lør-
dag den 20. april ! 

Mvh 

Kim Ulrich 

- KAI - ÅGE …!! 
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Referat af ordinær generalforsamling i Farum Sejlklub 
tirsdag den 5. marts 2013 
Sted: Undervisningslokalet i Farum Sejlklub, Furesø Marina. 

Tid: 19:30 

Antal fremmødte: ca. 26 inklusiv bestyrelsen 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent 

2 Beretning fra bestyrelsen 

3 Årsregnskabet forelægges til godkendelse 

4 Forslag 

5          Fastsættelse af indskud og kontingenter for indeværende regn-
skabsår samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til 
godkendelse 

6 Valg til bestyrelse, udvalg og revision i henhold til  vedtægter-
nes §11, §15 og §18: 

Næstformand (Nikolaj Richter Larsen kan ikke genvælges) 

Kasserer (Torben Lindved er villig til genvalg) 

Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg) 

6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 

6.5 Ungdomsleder ( Anders Petjursson er villig til genvalg) 

6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 

6.7 Driftleder (Jørn Jensen er villig til genvalg) 

6.8 Hovmester (Britta Thøgersen er villig til genvalg) 

6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 

6.10 Revisorer (Ove og Steen er villige til genvalg) 

6.11 Suppleant til bestyrelsen 
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ad 1, Valg af dirigent 

Jytte Nakskov blev enstemmigt valgt til dirigent. 

Indkaldelsen blev konstateret rettidigt udsendt. (Publiceret i Klubnyt 
nr. 1, primo februar 2013, samt annonceret på klubbens hjemmeside) 

ad 2, Beretning fra bestyrelsen 

Formanden opridsede de vigtigste begivenheder fra det forgangne år: 

Hovedpunkter fra beretningen er her gengivet i forkortet form. Beret-
ningens fulde ordlyd kan findes på klubbens hjemmeside 
www.farumsejlklub.dk. 

I det forløbne år er der arbejdet på at få indrettet klubarbejdet efter de 
nye vedtægter. En markant  forbedring er den nu væsentlig udvide be-
styrelse, som der er tilfredshed med, da arbejdsbyrden herved lettes for 
de involverede. 

Der er arbejdet en del på projektet om opførelse af et bådehus til følge-
bådene, men projektet er foreløbig skrinlagt, da et prisoverslag viste en 
opførelsespris på mellem 250 og 400 tkr, hvilket det anses at være me-
get vanskeligt at skaffe midler til. 

Spørgsmålene om placering og tilladelser blev ikke afklaret i forløbet. 
Problemet med pladsen i hallen til reparationer er i stedet blevet delvist 
løst ved, at Mikkel fik en aftale med en landmand om at vinteropstalde 
en af bådene på hans gård, og i en periode har en anden gummibåd væ-
ret udstationeret ved Yachtklubben. 

Etablering af driftaftaler. 

Et led i disse kunne f. eks. indebære, at klubben selv skal stå for rengø-
ring, men det er endnu ikke afklaret. Et andet emne er kommunens an-
vendelse af klublokalerne til andre formål, men heller ikke det er ende-
lig afklaret. Sagen er netop sendt i høring. 

Det tidligere samarbejde med de øvrige søsportsklubber søges genop-
taget, så vi kan optræde samlet overfor kommunen med forhåbentlig 
større vægt. 
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Foreningspakken er nedlagt og har i den forbindelse givet en del pro-
blemer for kassereren, som har måttet udfærdige et rekonstrueret regn-
skab, idet en del posteringer ikke længere er tilgængelige. Regnskabet 
kom alligevel til at stemme - dog i en forsimplet form. 

Nyt regnskabssystem er fundet (Klubmodul). Støtte fra kommunen er 
opnået. Alle transaktioner ligger fremover på en ekstern server med 
backup. Bedre kommunikation med medlemmerne. 

Alle medlemmer skal fremover registreres i en database, som medlem-
merne selv udfylder via hjemmesiden. 

Kontingentbetaling sker ikke mere via PBS (nu NETS), men foretages 
fremover med dankort via hjemmesiden. 

Sejleraktiviteter. 

DM i Wayfarer med 28deltagere afvikledes i august 2012, og der var 
mange hjælpere til at gøre arrangementet til en succes. Søren Jensen og 
Annette Hansen fra FAS løb med guldet J og Kim Søderlund og Jesper 
Friis tog bronzen. Godt gået. 

Der udsendes en folder om registreringen i det nye medlemssystem i 
nær fremtid. 

Beretningen, blev godkendt. 

ad 3,  Årsregnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2012, som i sin fulde udstræk-
ning er præsenteret i Klubnyt nr.1 -2013. 

Følgende blev fremhævet ved fremlæggelsen: 

Foreningspakken blev lukket ned på en ikke særlig hensigtsmæssig 
måde. Derfor er regnskabet i år lidt atypisk. 

Revisionen har konstateret, at regnskabet stemmer og er signeret. De-
taljer mangler dog grundet nedlukningen af Foreningspakken. F. eks. 
er kontingent kun opgjort samlet under ét. 

Det kommunale tilskud er reduceret fra 22 tkr i 2011til 20 tkr i 2012. 
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I henhold til de nye vedtægter er konti blevet rearrangeret, hvorfor 
direkte sammenligning med 2011 er vanskelig. 
Dog ingen markante udsving i regnskabet set i forhold til sidste år. 
Årets resultat før henlæggelser er opgjort til 108 tkr. 
Forslag om henlæggelse af 20 tkr til 50 års jubilæet senere på året. 
Forslag om henlæggelse af 40 tkr til anskaffelse af nye joller i UA 
Forslag om henlæggelse af 30 tkr til senior afdelingen 
Overskud efter ovennævnte henlæggelser er herefter 18 tkr. 
Statusopgørelsen blev ligeledes fremlagt. 
Hensættelserne fremførtes. 
Et bilag til regnskabet, som ligeledes findes i Klubnyt, viser anlægs-
formuen opgjort til i alt 642 tkr. 
Der var ingen kommentarer til regnskabet fra generalforsamlingen. 
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
Havneregnskabet: 
Udlejet 2 yderligere pladser (på lavt vand) 
Indtægt 96 tkr i 2012 
Udgifter: 
Ca 100 tkr til udskiftning af træk, samt bolte. Broen er generelt i rime-
lig god stand. 
Kassebeholdningen er p.t. 28 tkr 
Ingen kommentarer fra salen, hvorfor havneregnskabet blev godkendt. 

Ad 4 indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen: 
”Bestyrelsen indstiller til godkendelse på generalforsamlingen i.h.t. 
vedtægterne § 4, at der i forbindelse med fejringen af 50-årsjubilæet 
til november udnævnes et nyt æresmedlem. Bestyrelsen har en navn-
given person i tankerne, men foreslår at navnet først afsløres i forbin-
delse med festligholdelsen af jubilæet.” 

OK fra generalforsamlingen. Et enkelt medlem havde egne forslag til 
æresmedlemmer, men da der ikke diskuteredes konkrete kandidater på 
mødet, vil det pågældende medlem fremsende sine forslag til forman-
den. 

 



18  

Ad 5  Fastsættelse af indskud, kontingentsatser samt budget for 2013 

Kontingentsatserne blev foreslået uændret i forhold til 2012, på grund af 
den relativt gode økonomiske situation. 

Budgettet for 2013 blev fremlagt af kassereren baseret på uændrede kon-
tingentsatser, dog med anvendelse af de nye ensartede satser for indskud. 

Der er budgetteret med et lille underskud i 2013 på ca. 15 tkr. 

15 tkr er ekstraordinært allokeret til miljøudvalget på grund af jubilæet. I 
alt er 35 tkr hensat til dette formål. 

Stigende forsikringudgifter i ungdomsafd skyldes, at forsikringer er om-
rokeret i forbindelse med vedtægtsændringerne nævnt andetsteds i referatet. 

Budgettet for 2013 blev godkendt. 

Ad 6  Valg til bestyrelse og udvalg 
 
6.1         Næstformand (Per Duelund blev enstemmigt valgt) 
6.2         Kasserer (Torben Lindved blev genvalgt) 
6.3         Seniorleder (Jan Hellinghus blev genvalgt) 
6.4   Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen blev genvalgt) 
6.5   Ungdomsleder ( Anders Petjursson  blev genvalgt) 
6.6   Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er  blev genvalgt) 
6.7   Driftleder (Jørn Jensen blev genvalgt) 
6.8   Hovmester (Britta Thøgersen blev genvalgt) 
6.9   Redaktør (Henry Andersen blev genvalgt) 
6.10   Revisorer (Ove og Steen blev genvalgt) 
6.11   Suppleant til bestyrelsen (Arne Rasmussen blev genvalgt) 
 
Afskedsord fra den afgående næstformand oplæst af formanden. 

Nikolaj har været involveret i mange projekter, herunder implementerin-
gen af Foreningspakken, som ikke var nem, havnekranen og meget andet. 
Nikolaj har yderligere vist fortrinlige evner til at skaffe penge til klubben. 

Velfortjente flasker til Nikolaj. 
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Ad 7  Eventuelt 

Jørgen:  

Diskussion om fremtidig formidling (klubnyt, hjemmeside etc.) 

Bladet koster 15 tkr i trykning og distribution. 3 scenarier blev frem-
lagt: 

1 Klubbladet udgives og distribueres som hidtil 

2 Klubblad kun på hjemmeside, som pdf-file 

3 Klubbladet nedlægges  

. 

Bjørn Petersen ønsker som det mindste et printet regnskab som sendes 
1 gang om året. 

Advis via e-mail om nye informationer på hjemmesiden var tilstrække-
ligt for de fleste. 

Anders Petjursson : Evt valg på hjemmesiden, om man  ønsker klubbla-
det tilsendt, eller om man selv vil printe bladet fra hjemmesiden.
(besparelsen ved denne konstruktion er ikke stor) 

Ove Bidstrup : Vittighederne skal med. 

Steen: Spørg de unge om deres mening. Mange mente, at netop denne 
gruppe hælder til de papirløse løsninger. 

Omstruktureringen effektueres tidligst fra næste år. 

Forslag om at indhente forslag via hjemmeside og klubnyt. 

Formanden præciserede, at det er vigtigt, at hjemmesiden er dynamisk 
og jævnligt opdateres. 

Mødet sluttede kl. 20:45 
 

Referent: 

Arne Nørby Rasmussen  6 - 3-2013 
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KAPSEJLADSAFDELINGEN 

Dommere til aftenmatcher efterlyses 
 
Har du lyst til at hjælpe med til, at aftenmatcherne kan gennemføres,  
opfordres du til at kontakte kapsejladslederen. 
 
Erfaring som dommer er ikke nødvendig, du kan få den nødvendige  
undervisning og mulighed for at følge en mere erfaren dommer. 
 
Send en mail til kapsejladslederxfarumsejlklub.dk med angivelse af 
hvilken dato du kan være dommer (se hvilke datoer der er ledige på 
klubbens hjemmeside), og om du ønsker instruktion i startprocedure  
og/eller at aflægge føreprøve til Fasine. 

Torsdagsmatcher 2013 
 
Første aftenmatch i 2013 afholdes torsdag 2. maj, og sejladserne fort-
sætter frem til søndag 29. september. 
 
Sejladserne afholdes hver torsdag aften med første start kl. 18:30 
(varsel afgives 18:24). I september måned sejles søndag 12:00 (varsel 
afgives 11:54). 
 
Der startes 3 løb: 
 

18:30 (12:00) Joller, Wayfarer mv 

18:35 (12:05) Store kølbåde, Yngling mv 

18:40 (12:10) Små kølbåde, Stor Triss mv 
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Kapsejladskalender 2013 
 
2. maj  Torsdagsmatch, FAS 
9. maj  Torsdagsmatch, BS 
16. maj Torsdagsmatch, YF 
23. maj Torsdagsmatch, FAS 
30. maj Torsdagsmatch, YF 
6. juni  Torsdagsmatch, FAS 
13. juni Torsdagsmatch, BS 
16. Juni Triss/Yngling træf 
20. juni Torsdagsmatch, YF 
27. juni Torsdagsmatch, FAS 
4. juli  Torsdagsmatch, YF 
11. juli  Torsdagsmatch, FAS 
18. juli  Torsdagsmatch, BS 
25. juli  Torsdagsmatch, YF 
1. august Torsdagsmatch, FAS 
8. august Torsdagsmatch, YF 
15. august Torsdagsmatch, FAS 
22. august Torsdagsmatch, BS 
29. august Torsdagsmatch, FAS 
8. september Torsdagsmatch, YF 
15. september Torsdagsmatch, FAS, Furesømesterskab 
22. september Torsdagsmatch, YF 
29. september Torsdagsmatch, BS, Præmieuddeling 

Efter sidste sejlads 29. september afholdes præmieuddeling i Birkerød 
Sejlklub. 
 
Der sejles efter faste mærker beliggende ca midt på søen. Information 
om bane, startprocedure mv findes på klubbens hjemmeside under 
kapsejlads, og kontakt gerne kapsejladslederen 
(kapsejladslederxfarumsejlklub.dk) hvis du har spørgsmål. 
 
Vel mødt. 
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UNGDOMSAFDELINGEN 

Klar til noget forår! 
Ungdomsafdelingen har hen over vinteren gennemført landbaseret teo-
ri-undervisning for både store og små sejlere. De yngste har været un-
derholdt af træner-duoen Christian og Rasmus, som over 5 mandage 
har undervist i førstehjælp, sikkerhedsregler, og kapsejladsteori. De lidt 
større jollesejlere har fået et par eftermiddage med 29er-teori, kyndigt 
bestyret af Jacob Pjetursson. 
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Det er dog ikke kun blevet til teori. En 29er-besætning bestående af 
Jacob Pjetursson og Niels K.B. Dahl var en tur i Cavalaire 
(Sydfrankrig) i påsken, hvor der blev afholdt et stort EuroCup ung-
domsstævne. En anden besætning tog ikke helt så langt væk, da de 
nøjedes med at tage en tur til Århus. Transporten forløb ikke helt udra-
matisk da en 29er-mast mødte en bro med en lavere frihøjde end for-
ventet. Dette møde faldt efter sigende ikke ud til mastens fordel.  

Mandag 8. april afholder vi den årlige svømmeprøve i Værløse Svøm-
mehal, hvor sejlerne skal bevise at de kan svømme200 meter med ba-
detøj samt 50 meter med bluse og bukser på. Den efterfølgende man-
dag afholder vi møde for forældre og større sejlere. 

Vi havde umiddelbart planlagt at starte sæsonen mandag 29. april, 
men da Furesøen i skrivende stund stadig er lidt stiv i overfladen, kan 
det være at vi er nødt til at skyde opstarten for de yngste sejlere. Van-
det skal helst være 10 grader, hvis man ikke har en tørdragt. 

I denne sæson byder vi velkommen til en ny ungdomstræner ved navn 
Astrid Benie. Astrid har tidligere sejlet meget selv og har også under-
vist unge sejlere. Efter en længere pause er hun nu klar til at fortsætte, 
hvor hun slap og vil sammen med Rasmus Jonasen træne vores opti-
mister om mandagen. 

Tilmeldingen til den årlige sejlerlejr i uge 26-27 ved Herslev i Roskil-
de Fjord er nu åbnet. Tilmeldingen foregår på lejrens hjemmeside 
www.herslevsejlerlejr.dk. 
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HALLEN har fået ny halmand.  
Der har længe været usikkerhed om, hvorledes skabene blev administre-
ret og hvorledes medlemmer kunne få lov til at have både inde i hallen. 
Det skulle der nu være rådet bod på, når reglementet læses. 

Halhilsner   Stephan 

 

 

HALLENS reglement i FAS 
 

Hallen er beregnet til opbevaring af klubbens følgebåde og vedligehol-
delse af klubmedlemmernes både. Endvidere opbevares master, Opti-sejl, 
andre sejl, redningsveste og  nummerplader etc. på dertil indrettede ste-
der. 

1.  Der vil være opsat en liste over klubmedlemmernes både, som kan stå 
inde i begrænsede tidsrum (2-4 uger)- specielt om vinteren. Der søges om 
"opholdstilladelse" på www.halmandXfarumsejlklub.dk. Man kan ikke 
forvente, at ens båd kan blive stående uden tilladelse. Både, som er i hal-
len, bør være letflyttelige  dvs helst på hjul. 

2.  Skabene udlånes til klubbens medlemmer, der betaler aktivt senior-
kontingent. Et skab per besætning, der har egen båd og selv sørger for 
hængelås. Hver maj måned skal " skabsejerne" vise, at skabet benyttes. 
Dette gøres ved at signere en ophængt  liste i hallen. Er den ikke signeret 
den 1. juli, videregives skabet automatisk og uden varsel til den næste i 
køen. Ventelisten kommer man på ved at maile en anmodning til hal-
mandXfarumsejlklub.dk.  Halmanden kan til enhver tid få åbnet skabet, 
hvis der er mistanke om f eks lækkende kemikalier. Der kræves klubnøg-
le for at have skab (ellers kan man jo ikke låse hallen efter sig!). For at 
indholdet ikke skal falde ud, bør lågen være lukket med minimum et bø-
jet søm - lukkede skabe er pænest. 
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3.  Ved Vedligeholdelse af både skal der vises hensyn når der tørslibes, 
så støv begrænses (vådslibning tilrådes)/afskærmes/udsuges/støvsuges og 
fjernes. Kør evt. båden udenfor. Ved brug af organiske kemikalier skal 
porten åbnes, hvis ikke båden tages ud (krav hvis andre personer i hallen). 
Det tilrådes at bære maske og andet relevant beskyttelsesværn.  

 

4.  Sejlene, som ligger på hylderne, skal bære tydeligt medlemsnummer i 
de 3 barme eller på posen. Gør de ikke dette, kan halmanden inddrage 
dem uden varsel.  

 

5.  Master og bomme, som er i hallens område, skal vise tydeligt: bådty-
pe og bådnavn. 

 

6.  Rygning er ikke tilladt. 

 

7.  Ophold i hallen er helt på eget ansvar. 

 

8.  Oprydning-efter-dig er et fy-ord. Da din mor (forhåbentligt) ikke 
kommer her, så efterlad sted og sager, som du og alle dine 
"legekammerater" kunne ønske sig at genfinde stedet og sagerne. 

 

9.  Som medlem af  FAS er man forpligtet til at overholde og acceptere 
ovenstående. 

 

"HUSK  DIT  EFTERNAVN" 

 

Godkendt af KU  og  Halmanden  dato 19.03.2013 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandxfarumsejlklub.dk 
Næstformand: Per Duelund : 2.formandxfarumsejlklub.dk 
Kasserer: Torben Lindved: kassererxfarumsejlklub.dk 
Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: ungdomslederxfarumsejlklub.dk 
Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: kapsejladslederxfarumsejlklub.dk 
Seniorleder: Jan Hellinghus: seniorlederxfarumsejlklub.dk 
Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : sejlerskolelederxfarumsejlklub.dk 
Driftsleder: Jørn Jensen: driftslederlederxfarumsejlklub.dk 
Havnemand: Jørn Jensen: havnemandxfarumsejlklub.dk 
Halmand: : Stephan Nandrup-Bus: halmandxfarumsejlklub.dk 
Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmandxfarumsejlklub.dk 
Nøglemand: Per Christoffersen: per_cxmail.com 
Hovmester: Britta Thøgerseni: hovmesterxfarumsejlklub.dk  
Redaktionen: Henry Andersen: klubnytxfarumsejlklub.dk 
Web-master: Liselotte Müller: webmasterxfarumsejlklub.dk 
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservicexfarumsejlklub.dk 
Kordinationsudvalget:  KU: kordinationsudvalgxfarumsejlklub.dk 
KU-formand:  kuformandxfarumsejlklub.dk 

- Du trænger til en klipning, Hjalmer 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 8. juni 

Bladet udkommer medio juni 

På roklubbens initiativ og med bidrag fra alle søsportsklubberne er der 
installeret en vejrstation i toppen af flagstangen på forpladsen. 

Data fra denne vejrstation kan ses på DMI´s hjemmeside under 
”borgervejr”. klik på kortet over Nordsjælland og derefter på den blå 

plet med navnet ”Værløse, Furesø”. denne vejrstation skulle give et 
godt billede af vejrforholdene på Furesøen under vindretninger fra 
nordvest til sydøst. 

Hvis vinden er fra sydlig eller vestlig retning, kan man prøve vejrstatio-
nen hos Holte Roklub på  http://www.holte-roklub.dk/weather.htm  

JR 

- Gi`r du mig ret i, at vores nye støvsuger 

er utrolig effektiv, Ejnar ….? 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


