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Årsberetning for Farum sejlklub 2017 
 

Indledning 
Endnu et år er gået, og i det følgende gennemgås et resumé af de vigtigste begivenheder i året 2017 i 

Farum Sejlklub samt lidt om hvad der skal ske fremover.  

Emnerne er følgende: 

• Medlemsstatus og tiltag for øget tilgang 

• Sejlsportsaktiviteter i 2017 

• Fastholdelse/tilgang af ungdomssejlere 

• Forstærkning af havneanlæg i 2017/18 

• Opstramning omkring materiel 

• Ny hjemmeside i FAS 

• Persondataforordningen 

• Tak for indsatsen 

 

Medlemsstatus og tiltag for øget tilgang 
Status på medlemstallet er, at med udgangen af 2016 blev medlemstallet opgjort til 230. Ved udgangen af 

2017 havde vi 236 medlemmer. Dette skal ses på baggrund af flere års stagnation. 

Aldersfordelingen i sejlklubben er fortsat meget skæv, idet seniorer og ikke mindst pensionister udgør 

majoriteten af medlemmerne. Kun 15 % af medlemmerne er under 30 år! (se graf) 

Ved sidste generalforsamling berettede formanden om bestyrelsens planlagte tiltag for at hverve nye 

medlemmer. Dette omfattede blandt andet følgende: 

• Fjernelse af indskud ved indmelding (i praksis blev indskud fastsat til kr. 1,- for at undgå at skulle 

ændre i sejlklubbens vedtægt) 

• Oprettelse af Intro-kursus for seniorer, som for kr. 300,- kan deltage i sejlerskoleundervisningen i 2 

måneder, hvorefter man ved indmeldelse i klubben får fratrukket de 300 kr. i kontingentet for 

første år. 

• Ingen særskilt betaling for deltagelse i sejlerskolen 

• Synliggørelse af FAS ved reklameindslag på Farum Bytorv og Værløse Bymidte i foråret 2017 

• Indlæg om sejlklubbens eksistens og aktiviteter i lokalbladene 

De planlagte tiltag blev sat i værk, men hurtigt skulle det vise sig, at der opstod et flaskehalsproblem 

angående akut mangel på instruktører til sejlerskolen. Dette bevirkede, at vi måtte aflyse fremstødene på 

Farum Bytorv og Værløse Bymidte, da der ellers ville opstå lang ventetid, hvilket jo ville være dræbende for 

kampagnen og virke lidet motiverende for dem, som skulle sælge varen. 
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Bestyrelsen har dog ikke mistet modet, og vi vil fastholde bestræbelserne på at hverve nye medlemmer, 

samtidig med at vi må gøre en indsats for at få villige og fleksible instruktører til sejlerskolen. 

Som det vil fremgå senere i beretningen, vil der fremover blive satset ekstra på at fastholde de unge sejlere, 

idet det i høj grad er dem, som skal vise udadtil, at der er tale om en aktiv, moderne og tidssvarende 

sejlklub.    

Farum sejlklub på Facebook 

Med det formål at udbrede information om FAS, og få en dynamisk dialog medlemmerne imellem, har 

sejlklubben nu oprettet en profil på Facebook.  

Indledningsvis er der lagt billeder fra standerhejsningen 2017, og herefter er det op til medlemmerne at 

garnere siden med billeder og skrøner. Sanne (Miljøminister) har været flittig til at lægge billeder fra livet 

på søen og informationer i forbindelse med sociale arrangementer i klubregi. 

Gruppen er oprettet under navnet ”Farum sejlklub FAS” 

Jubilarer i 2017 :  

Tillykke til: 

John Pingel 50 år i FAS 

Erik Nilsson og Niels Jeppesen 25 år i FAS 

Sejlsportsaktiviteter i 2017 

Senior afdelingen 

Kapsejladsundervisning ”sejlads på land” med computer animerede kapsejladsregler afvikledes i foråret 

2017. (knap så kedeligt som paragraffer) 

Tirsdagstræningen i Ynglinge kører på skinner og er vel besøgt.  

DYK træning 19-20 august med Jørgen Ring (utallige gange danmarksmester og deltager i VM) som træner, 

med masser af træning og hyggeligt samvær. 

Intro-kursus for seniorer er som nævnt tidligere etableret, og har givet et godt resultat. 

Der har været 7 tilmeldte hvoraf 2 er konverteret til rigtige medlemmer af sejlklubben ☺ 

Et år med megen aktivitet med hensyn til renovering af Ynglinge flåden. Der er brugt en del penge på 

vedligeholdelse (dog stort set inden for budgettet), men resultaterne er ikke udeblevet, og vi har sejlklare 

både, som vi absolut kan være bekendt at have liggende i havnen. 

Det var aftalt tidligere at få lavet et sæt presenninger til klubbens Ynglinge med tydeligt FAS logo, så 

bådene stråler af sejleraktivitet og styr på tingene. Status på dette tiltag er p.t. ukendt ???. 

DM i Yngling 

Afholdtes i år på Øresund ved Hellerup sejlklub (våd og blæsende). Fas deltog med ??? 

Desværre ingen medaljer til FAS i År. Præmierne gik til: 
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1. Hellerup sejlklub 

2. Taarbæk sejlklub 

3. SIF 

Torsdagsmatch 

Torsdagsmatcherne er fortsat fast på dagsordenen til stor glæde for mange. Dog desværre med vigende 

antal deltagere i 3. start for ”blandede kølbåde”. Der tales meget om, hvordan vi vender den udvikling, men 

endnu mangler der en rigtig god ide.  

 

Ungdoms afdelingen 

Vinterteori-undervisning for tomandsjoller blev afviklet. 

Der er faste træningssejladser mandag og tirsdag eftermiddag med masser af aktivitet: 

Optimistjoller, 405, TERA, Laser og 29ér er i sving. 

Tre ministævner for Optimistjollesejlere blev afviklet på Furesøen over sommeren. Arrangører hhv. BS, YF 

og FAS. 

Atter i år deltagelse i Herslev-lejr ved den smukke Roskilde fjord arrangeret af Herslev Strand Sejlklub. 
Der var i år hele 12 deltagere fra FAS. (Det er vist rekord)  
De fleste dage med hård vind, men med gode sejloplevelser. 
  
Den drivende kraft gennem de seneste år, Mikkel Elmholdt, har ønsket at trække sig fra det aktive arbejde 
med ungerne, og i stedet hellige sig mere administrative opgaver. Anders Petjursson, som har stået som 
den formelle ungdomsleder træder tilbage og Mikkel stiller op i stedet. Ungdomsafdelingen har i øvrigt 
fordelt de mange opgaver ved at uddelegere til en række forældre til ungdomssejlere.     
 

Sejlerskolen 

Sejlerskolen har haft travlt i sæson 2017, og det er jo glædeligt.  

Mangel på instruktører har dog været et problem i 2017. Især i forsommeren, hvor det, som nævnt, betød 

aflysning af medlemskampagnerne på Farum Bytorv og Værløse Bymidte. 

Bestyrelsen skal derfor opfordre aktive medlemmer til at tegne sig for en instruktørtjans i 2018. Dette 

gælder ikke mindst udskolede sejlere fra 2016/17. Hvis man har svært ved at afsætte faste ugentlige dage 

til instruktøropgaven, er der i stor udstrækning mulighed for at fungere som vikar, hvor opgaven er af 

løsere karakter. Bjørn har glimrende materiale som kan anvendes, og man behøver ikke være i familie med 

Poul Elvstrøm for at blive instruktør i FAS.  

Miljø 

Sanne har taget initiativer til sammenkomster, men tilslutningen har ofte været skuffende og der har 

desværre været aflysninger. En gang var det sammenfaldet med Furesø Festival, som var den primære 

årsag. Super arrangementer ved standerhejsning og -nedhaling med mange fremmødte. Stor tak til Sanne. 
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Aftersailing 

For at øge sammenholdet i sejlklubben, ikke mindst efter torsdagsmatcherne, blev der på forsøgsbasis i 

2017 taget initiativ til at arrangere fast ”aftersailing” i klublokalet, hvor sejlklubben byder på selvsmurte 

håndmadder og en øl, samt en masse snak om aftenens sejladser. Det er Stephan Nandrup-Bus, som har 

været primusmotor på arrangementet, og det har i 2017 været en succes. Så det er besluttet, at ordningen 

fortsætter i 2018. De samlede udgifter i 2017 til dette tiltag har været under kr. 2000,-, hvilket er vurderet 

absolut OK.   

Fastholdelse/tilgang af ungdomssejlere 
Et forslag til strategi for rekruttering og fastholdelse af teenagesejlere er netop i disse dage modtaget fra 

ungdomsafdelingen og det diskuteres netop i disse dage. Samme deltagere udgør i øvrigt også klubbens 

sponsorudvalg.   

Jeg kan dog afsløre lidt af indholdet, selvom intet er besluttet endnu: 

Satsning fremover på mere tidssvarende jolletyper som Zoom (enmandsjolle) of FEVA (tomandsjolle) 

Springet fra Optimistjolle til 29’er temmelig drastisk, hvorfor det kan formodes at være en af årsagerne til, 

at de ”store” Optimistsejlere dropper ud i stedet for at fortsætte. 

Vi har hensættelser i klubben netop beregnet på sådanne tiltag, men det forventes også at sponsorudvalget 

vil arbejde hårdt for at få eksterne midler til medfinansiering af disse nye tiltag. 

Endnu er der ikke besluttet noget, men umiddelbart synes det som en rigtig god ide, at forsøge at få 

engageret langt flere unge sejlere, hvis vi fortsat skal bestå.  

  

Forstærkning af havneanlæg i 2017/18 
Det ydre havneanlæg er nu mere end 20 år gammelt, og vi har kunnet konstatere, at indtægterne fra 

havneafgifterne ikke længere kunne dække de stigende udgifter på vedligeholdelse. Dette understregedes 

ved at Farum Sejlklub for et par år siden måtte yde et ikke ubetydeligt lån til havnekontoen, for at få 

foretaget helt nødvendig vedligeholdelse af broanlægget. 

Dette, samtidig med at aftalen med Furesø kommune om vedligeholdelse udløb i foråret 2017 førte til, at 

sejlklubbens bestyrelse rettede henvendelse til Furesø kommune for at få aftalt en gennemgribende 

forstærkning af yderbroen og samtidig få udarbejdet en ny aftale.    

Et udvalg fra bestyrelsen med Jørn Jensen i spidsen, har derfor over sommeren 2017 udarbejdet et 

projektforslag til renovation af havneanlægget og forelagt dette for Furesø Kommune. 

Dette er resulteret i, at Furesø kommune har godkendt projektforslaget og bevilget kr. 625.000,- (incl 

moms) til at få havnen sat i stand. Jørn Jensen har over sommeren forestået indhentelse af de nødvendige 

godkendelser fra myndigheder, så alt var klar til iværksættelse, når kølbådene var taget på land. 

Arbejdet blev påbegyndt til den fastsatte tid, og er nu, på nær ganske få detaljer, gennemført i december 

2017 og januar 2018.  Alt sammen inden for budgettets rammer, og styret med hård hånd af Jørn. 
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Sejlklubben står i stor taknemmelighedsgæld til Jørn for det store arbejde, der er lagt i projektet.  

Vi har nu tillid til, at vi har et stabilt havneanlæg i mange år frem. Og vi har grund til at forvente, at 

vedligeholdelsesudgifterne i de nærmeste år er begrænsede, så der skulle være rig mulighed for at havnen 

kan afdrage den resterende del sin gæld (ca kr. 38.000) til Farum Sejlklub i løbet af 2018 

 

Opstramning omkring materiel 
Vi har i de senere år været vidne til, at mange af kølbådene i havnen er i meget miserabel stand. Så sent 

som i august måned kunne det konstateres at der var 5 både i havnen, som stadig manglede at få masten 

monteret. En del både fremstod meget misligholdte, og rigt begroet med alger. Det vidner ikke just om 

heftig sejleraktivitet. 

Det giver et meget dårligt indtryk, og det falder desværre tilbage på Sejlklubben, som følgelig vil fremstå 

som passiv. 

Jørn Jensen, som står for havnen har gjort et stort arbejde for at påtale manglende vedligeholdelse og 

miserable fortøjningen til de formastelige, men det har kun hjulpet meget lidt. Desværre har vi ikke 

sanktionsmidler at tage i brug, så det er absolut op ad bakke. 

I et forsøg på at få bådejerne til at tage ansvar for vedligeholdelsen af egne både blev der i forbindelse med 

søsætningen i 2016 udfærdiget en underskrevet kontrakt med hver enkelte kølbådsejer om konditionerne 

for at have bådplads ved Furesø Marina, men det har desværre været svært at se resultat af 

bestræbelserne. 

Lidt det samme gør sig gældende på jollepladsen, hvor et stigende antal ”ukendte” både (både kølbåde og 

joller) har hobet sig op i de senere år. Der er derfor indført en ordning med medlemsnummererede skilte 

for kølbåde, i lighed med ordningen som allerede findes for jollerne, så det er muligt at se tilhørsforholdet 

til sejlklubben. 

Dette tiltag vil alt andet lige gøre det lettere at identificere ”fremmede” både på jollepladsen. 

Ny hjemmeside 
Farum Sejlklubs hjemmeside blev i 2017 hjemsøgt af hackere, hvorfor det har været nødvendigt at fjerne 

den fra internettet. 

Mikkel Elmholdt har været så venlig at lave en ny hjemmeside, som nu er fælles med ungdomsafdelingens, 

og som er rigtig fin og overskuelig. Den nye hjemmeside skulle nu være sikret mod hacking et godt stykke 

frem i tiden. 

Stor tak til Mikkel for indsatsen. 

Persondatafordningen 
Den 25. maj 2018 træder den af EU bestemte Persondataforordning i kraft, og det stiller krav til sejlklubben 

på en række punkter, som vi er nødt til at tage alvorligt. Bøderne for ikke at overholde lovgivningen er 

betragtelige. 
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Der skal udarbejdes dokumenter om hvilke personoplysninger vi opbevarer, hvorfor og hvem vi deler dem 

med. Der skal foreligge databehandlingsaftaler med dem vi udveksler persondata med etc. 

Vi har nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen, som afstikker grænserne og udarbejder de nødvendige 

dokumenter. De fleste dokumenter vil herefter være tilgængelige på klubben hjemmeside. 

  

Tak for indsatsen 
Stor tak til alle, som har ydet en indsats for Farum Sejlklub og sejlsporten i 2017. 

Især en stor tak til Jørn, som har været uundværlig i forbindelse med havnerenoveringen. 

Fra bestyrelsen kan vi kun love, at 2018 bliver et travlt år for alle dem, som i forvejen er blevet misbrugt☺ 
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