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EJLKLUB
Medlemsblad for Farum Sejlklub
”Furesøbad”- 3500 Værløse
Danske Bank reg. nr. 1551 6187455
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer

Jørgen Juul Rasmussen
Nikolaj Richter Larsen
Torben Lindved

44 95 71 61
44 99 13 44
44 48 46 32

Seniorafdelingen
Seniorleder
Sejlerskoleleder
Kapsejladsleder

Jan Hellinghus
Bjørn Pedersen
Claus Bidstrup

44 95 89 71
22 76 23 02
44 47 77 73

Ungdomsafd.
Ungdomsleder

Anders Petjursson

44 48 54 28

Driftsafdelingen
Driftsleder
Havnemand
Pladsmand
Halmand
Nøglemand

Jørn Jensen
Jørn jensen
Jon Kjartansson
Søren Helweg
Per Christoffersen

44 48 37 32
44 48 37 32
44 95 79 15
44 95 14 45
44 48 12 76

Miljøudvalg
Hovmester

Sanne Parkhøi

60 65 22 44

Informationsudvalg
Redaktør
Web-master
Medlemsservice

Henry Andersen
Liselotte Müller
Jørgen Nielsen

44 95 31 98
27 28 97 13
45 81 19 99
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KALENDEREN
lø

21.04

07.00 Søsætning af kølbåde (se side 7)

lø

21.04

Optimus træningslejr

sø 22.04
to

03.05

14.00 Standerhejsning
Første torsdagsmatch 18.30, YF

sø 17.06

Triss-træf

lø

DM i wayfarer (se side 17)

25.08

sø 26.08

DM i wayfarer

sø 09.09

Søndagsmatch 12.00, FAS

sø 16.09

Furesømesterskab/Søndagsmatch, BS

sø 23.09

Søndagsmatch 12.00, YF

sø 30.09

Søndagsmatch 12.00, FAS, Præmieuddeling
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FORMANDEN BERETTER
Først vil jeg takke for valget til formand for Farum Sejlklub. Jeg har
været medlem siden 1993 og sejler i Stor Triss ”Babuska”. Jeg har tidligere siddet 6 år i bestyrelsen som næstformand og derefter i nogle år
fungeret som formand for samarbejdsudvalget.
Jeg ser frem til at varetage opgaven i tæt samarbejde med bestyrelse,
koordineringsudvalg, funktionsansvarlige og alle, der i øvrigt giver en
hånd med ved driften af klubben.
I gennem efteråret 2011 var vi en gruppe, der arbejdede med et forslag
til revision af klubbens vedtægter. Dette forslag blev med få justeringer
vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 21. februar 2012 og den
ekstraordinære generalforsamling d. 7. marts 2012. De nye vedtægter
kan findes på klubbens hjemmeside.
De væsentligste ændringer er foretaget §18, Afdelinger. Der er justeret
på beskrivelsen af klubbens struktur, som nu passer bedre med de faktiske forhold. Den tidligere bestyrelse var på 3 personer, og den bliver nu
udvidet med de 3 afdelingsledere. Ønsket med den udvidede bestyrelse
er bl.a. at få et bredere forum, hvor de mere overordnede linier kan diskuteres. Derudover har vi et koordineringsudvalg, der udover bestyrelsen består af de funktionsansvarlige plus evt. relevante deltagere ad
hoc.
Koordineringsudvalget får i princippet samme funktion som det gamle
samarbejdsudvalg, nemlig at sikre kommunikation mellem bestyrelsen
og dem der står for den daglige drift og koordinere aktiviteterne, ikke
mindst i sejlsæsonen.
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På nuværende tidspunkt har afdelingerne allerede godt styr på sejlsæsonens aktiviteter såsom træning, ugentlige kapsejladser, sejlerskole, stævner o.s.v. En af de store begivenheder i år bliver Wayfare DM, som vi
står for i weekenden 25. – 26. august. Så hvis nogen har tid og lyst, bliver der helt sikkert mulighed for at give en hånd med. Kontakt evt. Jesper Friis.
Vi har i flere år diskuteret muligheden for at bygge et bådeskur til vores
gummibåde, så de ikke skal fylde op i hallen. Der er nu nedsat et udvalg
med næstformanden i spidsen, der skal arbejde videre med dette projekt.
Udover det finansielle, så skal der opnås tilladelse fra Naturstyrelsen og
foretages en analyse af pladsforholdene, da vi skal sikre, at vi stadig har
plads til joller og kølbåde på vores område.
Et fokusområde bliver, hvordan vi kan stabilisere og helst øge vores
medlemstal. Det er ikke nok at få nye medlemmer, men vi skal også sikre, at medlemmerne forbliver i klubben. Her er det selvfølgelig afgørende, at vi har nogle gode tilbud i form af både, lokaler, aktiviteter o.s.v.
Dette kræver bl.a. at mange giver en hånd med for at passe vores materiel og hjælper til, når der er arrangementer. Det vi ser er, at det er Tordenskjolds soldater når posterne i klubben skal besættes. Når vi får nye medlemmer, er det derfor vigtigt at få dem involveret i aktiviteterne også som
hjælpere og gøre dem klart, at vi ikke er en serviceorganisation, men at
alle vores aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde.
7. november 2013 fylder klubben 50 år, og en gruppe af medlemmer er
godt i gang med at planlægge begivenheden. Der bliver formodentlig tale
om at afholde en reception for både medlemmer og eksterne gæster og en
fest for klubbens medlemmer. Nærmere om dette når vi har fastlagt flere
detaljer.
Vores nye hjemmeside er kommet godt fra start. Send gerne kommentarer og forslag til forbedringer til webmaster. Hjemmesiden er vores primære medium til løbende information til medlemmerne, så hold øje med
den.
Jeg ønsker alle en rigtig god sejlsæson.
Jørgen Juul Rasmussen
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Farum Sejlklub har fået ny formand
Jørgen Juul Rasmussen blev til generalforsamlingen d. 21. februar valgt til ny formand.
Jytte har valgt at stoppe, da hun og gemalen er flyttet fra kommunen, til den næsten lige
så dejlige Arresø.
Jørgen Juul er udover at være en ivrig Triss-sejler vores tidligere SU formand. Han har
desuden været klubbens næstformand.
På billedet ses Jørgen , med hånden på hjertet, takke for valget.
Lad os ønske Jørgen velkommen på posten. Og held og lykke og en stor tak til Jytte.
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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 numre til søsætningen.
Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge,
men på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jollevejen) først, begyndende fra klubhuset.
Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for, at søsætningen 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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KLAR TIL EN NY SÆSON
Ungdomsafdelingen er ved at gøre klar til den nye sæson. Vi har et tætpakket program, og humøret og forventningerne er høje.
Mandagene 12. og 19. marts gennemførte vi en lille serie med teoriundervisning for vores opti-sejlere. Vores to unge trænere Jacob P. og
Peter T. tog sig af de yngste sejlere og repeterede diverse aspekter af
jollehåndtering, herunder hvad alle de forskellige dele på optimistjollen
hedder, korrekt placering i jollen, m.m. Til slut blev der også tid til lidt
fysisk træning i form af et sækkevæddeløb. Undervisningen blev supporteret af to joller, der til lejligheden blev stablet op på bænkene ved
siden af bådhallen.
De erfarne kapsejlere fik undervisning i de mere avancerede startregler
og flagsignaler, man kan komme ud for på en kapsejladsbane. Efter den
grundige gennemgang stod dagen også på en skriftlig prøve, så vi kunne
se, om de nu også havde forstået pensum.
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Den efterfølgende mandag afholdt vi den årlige obligatoriske svømmeprøve i Værløse Svømmehal. Vi havde et godt fremmøde, og alle de unge
sejlere bestod med glans.
Vi afholder Team Optimus træningslejr i samarbejde med optimistklasseorganisationen OCD i weekenden 21-22. april. Der kommer 11-12
dygtige optimistsejlere fra både FAS og andre klubber i området for at
blive trænet af Erik K.B. Dahl fra YF og vores egen Taus Holtug. De skal
overnatte i klubhuset natten mellem lørdag og søndag. Lørdag er der jo
også søsætning af kølbåde, og søndag er der standerhejsning, så der bliver
trængsel på havnen .
Vi har sat sejlere og forældre stævne søndag 29. april til den årlige jolleklargøring, hvorefter sejlads-sæson officielt starter mandag 30. april for
optimisterne og ondag 2. maj for jollesejlerne. Vi planlægger desuden at
genoptage de traditionsrige torsdagsmatcher i samarbejde med YF, hvor
vores dygtige kapsejlere kan dyste om, hvem der er hurtigst på søen.
Torsdag d. 10. maj starter endvidere vi et nyt intro-hold for optimistersejlere, hvor 8 forventningsfulde sejleraspiranter skal prøve kræfter med optimisten for første gang.
Forårssæsonen varer frem til og med uge 26, som er skolernes sidste uge
inden sommerferien. Herefter tager vi på den årlige sejlerlejr ved Herslev
for ungdomssejlere på Furesøen. Tilmeldingen til lejren er åbnet på
www.herslevsejlerlejr.dk.
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Referat af ordinær generalforsamling i Farum Sejlklub
tirsdag den 21. februar 2012
Sted: Undervisningslokalet i Farum Sejlklub.
Tid: 19:30
Antal fremmødte: ca. 30 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 regnskabsår
samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse

6

Valg til bestyrelse, udvalg og revision i henhold til veægternes §11,
§15 og §18:

6.1

Formand (Jytte Nakskov ønsker ikke genvalg)

6.2

Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg)

6.3

Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg)

6.4

Ungdomsleder ( Anders Petjursson er foreslået af bestrelsen)

6.5

Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg)

6.6

Materielleder (Søren Helweg er ikke villig til genvalg)

6.7

Hovmester (Britta Thøgersen ønsker ikke genvalg)

6.8

Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg)

6.9

Revisorer

6.10

Revisorsuppleant

6.11

Suppleant til bestyrelsen

7

Eventuelt
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ad 1, Valg af dirigent
Poul Ammentorp blev enstemmigt valgt til dirigent.
Indkaldelsen blev konstateret rettidigt udsendt. (Publiceret i Klubnyt omdelt
3/2-2012, samt annonceret på klubbens hjemmeside)
ad 2, Beretning fra bestyrelsen
Formanden opridsede de vigtigste begivenheder fra det forgangne år:
Klubben har modtaget midler fra DS til våddragter til optisejlerne, hvilket
medvirker til øget sikkerhed i starten og slutningen af sejlersæsonen.
Klubben har i året modtaget donationer fra Nordeafonden (kr.20.000) og fra
Johannes Fogs fond (kr. 15.000).
Afviklingen af et stort stævne i samarbejde med YF med 280 sejlere, fordelt i
optimister, Zoom8 og 29er, var en succes med masser af liv i begge havne.
Stor opbakning fra forældre og aktive sejlere. Stævnet gav endda lidt overskud
til klubbens kasse. I alt ca. kr. 20.000,-.
Adskillige problemer med motorerne til brovagtsbåden og følgebådene blev
på mirakuløs vis klaret, så vi nu atter har 3 gummibåde og brovagtsbåden i
drift. Dette skyldes ikke mindst en prisværdig indsats fra Dan og Anders, som
har vist sig som habile mekanikere, og herved sparet klubkassen for en kraftig
dræning.
Bestyrelsen havde pålagt sig selv den opgave i 2011 at foretage en revision af
klubbens vedtægter, og det har efter en række møder resulteret i et forslag til
ny vedtægt, som forud for generalforsamlingen er præsenteret i Klubnyt nr. 12012.
Vedrørende markante aktiviteter for den kommende sæson blev nævnt afviklingen af Wayfarer stævne til august.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.
Beretningen i sin helhed kan ses i Klubnyt nr. 1 2012.
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ad 3, Årsregnskab
Kassereren fremlagde regnskabet for 2011, som i sin fulde udstrækning er præsenteret i Klubnyt nr.1 -2012.
Følgende blev fremhævet ved fremlæggelsen:
Betydelig sparsommelighed har været udvist i året fra alle udvalgene.
Der har ej heller været større investeringer i 2011.
Dan og Anders assistance ved motorreparationerne har ligeledes været medvirkende til lavt forbrug i året.
Til gengæld kan det konstateres, at de kommunale tilskud til klubbens aktiviteter fortsat er for nedadgående.
Samlede indtægter for året er opgjort til kr. 348.123,Med baggrund i det omtalte mindre forbrug, er årets resultat således blevet relativt stort: kr. 131.375,- og likviditeten er derfor god.
Ernst F. savnede budgettallene, hvilket fluks blev tilføjet og vist på projekteren.
Det oplystes, at kommunen ikke længere vil betale for Foreningspakken, som er
det EDB-program, som i de seneste år er blevet indkørt til styring af medlemskartotek og bogholderi for klubben.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4 indkomne forslag
Et nyt forslag til vedtægt blev præsenteret og gennemgået minutiøst punkt for
punkt med samtidig henvisning til den hidtidige formulering.
Formålet med den nye struktur er primært at give bestyrelsen mere bredde ved
at udvide dennes antal fra tre til seks medlemmer. SU har været med i udarbejdelsen af det nye forslag.
Den nye struktur giver således mulighed for, at afdelingerne er repræsenteret i
bestyrelsen.
Der er tillige skelet til, hvad andre klubber gør.
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Ernst Frederiksen påpegede, at man konsekvent bør betegne afdelingerne enten
ved junior/senior eller ungdom/voksen. Bestyrelsen vil dog fastholde de gamle
betegnelser ungdoms- hhv. senior-afd, da det også er, hvad man gør andre steder. Det blev også fremført, at ikke mindst i forbindelse med tilskudsansøgninger er ”ungdomsafdeling” det bedste ordvalg.
Den tilbagevendende disput om hvorvidt foreningens vedtægt(er) skal benævnes i éntal- eller flertalsform, havde bestyrelsen (næstformanden) på forhånd
kontaktet Dansk sprognævn om sagen, og har her fået tilkendegivet, at flertalsformen er den korrekte og mest anvendte, når der - som her - er tale om foreningsvedtægter. Der var således bred enighed om at vi fremover anvender flertalsformen med god samvittighed.
§2
Jesper Friis mente, at det er forkert at fjerne beskrivelsen af klubstanderen. Logoet kan blive stjålet, så det er vigtigt, at man har dokumenteret klubbens logo
og dets brug gennem lang tid.
En ikke uventet debat om klubbens navn blev bragt frem:
Hvad står navneforkortelsen for?
Burde klubnavnet ændres efter kommunesammenlægningen? …
Konklusionen blev, at FAS fastholdes som et veletableret ”brand”, som man
ikke bare laver om.
Hvis ”Farum Sejlklub” giver forkerte associationer hos nogle, er der rige muligheder for at andre helt personlige fortolkninger af forkortelsen FAS.
Forslag blev fremsat om at lægge passende information på hjemmesiden, så
Google finder vej og etablerer et link til Sejlklubben – gerne på første side, når
man skiver FAS på søgelinien.
Etableringsdatoen for klubben bør stå i vedtægten. (7/11-1963)
§4 uændret
§5 uændret
§6 (kommafejl påpeget af Ernst)
De nye regler ønskes ændre, så eksklusion alene er et bestyrelsesanliggende.
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Flere mente, at det fortsat skal være muligt at anke en eksklusionssag til behandling på den ordinære generalforsamling, idet generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der blev opfordret til, at alle ledere og trænere skal fremvise ren straffeattest,
og at dette skal fremgå af vedtægten. Det blev hertil fremført, at der allerede
findes lovgivning på området, og at det derfor ikke behøver at være en del at
klubbens vedtægter.
§8 er den samme som §9 i den nuværende vedtægt.
Elof efterlyste en beskrivelse af, hvad der kan udløse en ekstraordinær generalforsamling.
§9 stemmeret
Stk 3 vedrørende køb og salg af fast ejendom tilbageføres til den oprindelige
ordlyd.
§10
Bestyrelsessuppleanten vælges til at kunne erstatte alle 6 medlemmer af bestyrelsen
Det blev foreslået at fjerne tidsbegrænsningen på 6 år for varetagelsen af bestyrelsesposter i klubben. Dette blev dog nedstemt af forsamlingen.
§12
Køb og salg af fast ejendom m.m. formuleres som i gældende vedtægt.
Det bør præciseres at det økonomiske ansvar fortsat ligger på de oprindelige tre
bestyrelsesmedlemmer, formand, næstformand og kasserer.
§13 ok
§14 ok
§15 ok
§16 ok
§17 afdelinger
Det blev foreslået, at en person kun kan varetage én post. Denne restriktion
blev imødegået, da det til tider kan være svært at finde kandidater til alle tillidsposterne i foreningen.
Der blev forespurgt om DS skal godkende foreningens nye vedtægter. Dette
menes ikke at være tilfældet.
Ændringerne vil blive offentliggjort på sejlklubbens hjemmeside.
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Afstemningen om forslag med ændringer blev vedtaget med stort flertal. 1 medlem undlod at stemme, og ét passivt medlem stemte ikke. Ingen stemte imod.
Ad 5 Fastsættelse af indskud, kontingentsatser samt budget for 2012
Kontingentsatserne blev foreslået uændret i forhold til 2011, på grund af den
relativt gode økonomiske situation.
Budgettet for 2012 blev fremlagt baseret på uændrede kontingentsatser.
Budgettet for 2012 blev godkendt.
Ad 6 Valg til bestyrelse og udvalg
6.1 Jørgen Juul Rasmussen blev valgt til ny formand
6.2 Seniorleder: Jan Hellinghus blev genvalgt
6.3 Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen blev genvalgt
6.4 Ungdomsleder: Anders Petjursson blev valgt
6.5 Kapsejladsleder: Claus Bidstrup blev genvalgt
6.6 Driftsleder: Jørn Jensen blev valgt
6.7 Hovmester: Sanne Parkhøi blev valgt
6.8 Redaktør: Henry Andersen blev genvalgt
6.9 Revisorer: Steen og Ove genvalgtes
6.10 Revisorsuppleant: Poul Ammentorp blev genvalgt
6.11 Suppleant til bestyrelsen: Arne Nørby Rasmussen blev genvalgt
Ad 7 Eventuelt
Hjemmesidens kalender ønskes opdateret.
Det blev efterlyst, at klubbens kontrakt med kommunen vedrørende havnen bør
ligge på klubbens hjemmeside.
Den nyudnævnte formand rettede herefter en stor tak til den afgående formand
for den ekstraordinære store indsats gennem de seneste mange år. Generalforsamlingen sluttede med uddeling af rødvin til alle dem, som har deltaget aktivt
med at få klubben til at fungere.
Mødet sluttede kl. 21:35
Referent: Arne Nørby Rasmussen 25/2-2012
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Referat af ekstraordinær generalforsamling i
Farum Sejlklub
onsdag den 7. marts 2012

Sted: Undervisningslokalet i Farum Sejlklub.
Tid: 19:00
Antal fremmødte: 18 inklusiv bestyrelsen
Dagsorden:
1

Valg af dirigent

2

Nye vedtægter for Farum Sejlklub

ad 1, Valg af dirigent
Poul Ammentorp blev enstemmigt valgt til dirigent.
Indkaldelsen blev konstateret rettidigt udsendt. (Publiceret i Klubnyt omdelt
3/2-2012, samt annonceret på klubbens hjemmeside)
ad 2, Nye vedtægter for Farum Sejklub
Formanden gennemgik de ændringer, der var indført i vedtægterne, på baggrund
af det der blev besluttet på den ordinære generalforsamling d. 21. februar 2012
Der var ingen kommentarer til formandens gennemgang og det endelige vedtægtsforslag.
Generalforsamlingen gik derefter til afstemning. Der var 18 for, 0 imod og 0
stemte blankt.
Dirigenten fastslog at de nye vedtægter er vedtaget.
Mødet sluttede kl. 19:15
Referent:
Nikolaj Richter Larsen

08.03.2012

17

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.
Det bliver en fest med indlagte sejladser.
Furesøen, som I alle kender så godt, er smuk som sædvanlig, og vore vinde vil
sørge for, at der bliver mulighed for alle for at få en topplacering. Det er nemlig
meget ”spændende” at sejle på Furesøen - så spændende, at en del ” topelitesejlere” af og til hjemsøger os for at træne i vindspring og slige sager.
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.
Der vil i løbet af sommeren blive bragt flere detaljer om tilmeldingen. Priserne
vil blive holdt nede med alle midler, mens kvaliteten vil ligge i top.
Nu ligger der godt fire måneders forberedelser foran os, og så bliver det skønt at
fyre det hele af til glæde for os, og alle jer der kommer.
Vel mødt
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Jolleplads i Farum Sejlklub 2012
Hvis du har haft jolleplads sidste år:
Så skal du blot opfylde nedenstående betingelser, og mærkatet med
pladsnummer vil blive sendt til dig automatisk.
Du skal have betalt FAS-kontigent GIRO (+01<) 6187455 Farum
Sejlklub for i år. Fuldt aktivt senior medlemskab er en betingelse.
Du skal have betalt for jolleplads GIRO (+<01) 5077842 Jon Kjartansson mærket ”jolleplads” og dit medlemsnummer eller navn. For
jolleplads (50,-kr) evt. trailerplads (50,-kr) og evt aluskilt (40,-kr),
sidstnævnte kun hvis du mangler det på din båd.
Ovenstående betingelser skal være opfyldt inden 1. Maj, hvorefter jeg
forventer at ekspedere mærkaterne og udsende til alle, der har betalt for
det. Jollepladsmærkater forventes sendt ud omkring 15. Maj. Manglende betaling 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 efterfulgt 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 jollepladsoprydning.
Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS:
Du skal have betalt FAS-kontigent GIRO (+01<) 6187455 Farum
Sejlklub for i år. Fuldt aktivt senior medlemskab er en betingelse.
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Du bedes udfylde og underskrive aftalen ”Ansøgning om jolleplads”,
( side 20 ) og sende den til undertegnede med almindelig Post (den med
frimærket) .
Ansøgningen findes også på FAS hjemmeside, hvor den kan downloades
og printes ud. Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsikring
på båden.
Du skal have betalt for jolleplads GIRO (+<01) 5077842 Jon Kjartansson mærket ”jolleplads” og dit medlemsnummer eller navn. For jolleplads (50,-kr) evt. trailerplads (50,-kr) og evt aluskilt (40,-kr), sidstnævnte er kun et engangsbeløb, da aluskiltet er dit medlemsnummer til
identificering af din båd.
NB: ved deltagelse i jollepladsoprydningen (se andet sted her i bladet)
fritages du for at betale 50,-kr for jollepladsen.
Hilsen Materialeudvalget og Jollepladsmand
Jon E. Kjartansson
Fuglevænget 17, 3520 Farum
e-mail: helenogjonxmail.dk

- Hvorfor tror du, at vinduespudseren er forelsket i dig ?
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Ansøgning om plads på Jollepladsen i Farum Sejlklub
I forbindelse med ansøgning om plads til privat ejet båd, trailer eller udstyr på
Farum Sejlklubs Jolleplads er der indgået følgende aftale mellem ejeren og Farum Sejlklub.
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Pladsen tildeles for en sejlsæson* ad gangen. Pladsmanden
Der skal på båden være tegnet en ansvarsforsikring, som skal forevises på forlangende.
Båden skal i sejlsæsonen være i sejlklar og sømandsmæssig stand.
Båden skal på hækken være forsynet med Aluskilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.)
Sejlklubben kan opkræve et årligt administrationsgebyr for en plads på Jollepladsen. (50,- kr.)
Båden skal mærkes synligt på hækken/presenningen med det årligt tildelte pladsnummer.
Båden skal have en fungerende ophaler vogn, så den let kan flyttes.

Båd trailere:
Hvis bådejeren også ønsker en plads til trailer gælder:
¨ Traileren skal mærkes i koblingsenden med skilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.)
¨ Traileren skal tillige være mærket med det årligt tildelte pladsnummer. ( 50,- kr.)
¨ Traileren skal have næsehjul.
I forbindelse med aftale om plads til båd, trailer eller udstyr er jeg indforstået med:
¨

at båd, trailer og grej opbevares helt på mit ansvar.

¨

at misligeholdes ovenstående aftale kan Farum Sejlklub kræve, at båd, trailer og udstyr fjernes
fra sejlklubbens område. Efterkommes en henstilling herom ikke, kan Farum Sejlklub fjerne båd,
trailer eller grej på ejers regning. Evt. provenu ved salg vil, efter at restance til Farum Sejlklub
er udlignet, blive tilsendt ejeren.

Navn:

Båd/Jolletype der ønskes plads til:

Adresse:

ønskes plads til landevejstrailer:
____ja/nej___

Telefon:

mangler der aluskilt med medlemsnr?
____ja/nej___

FAS medlemsnummer:

Dato:

Båd -ejerens underskrift:

* Sejlsæson er fra standerophaling til standernedhaling, hvor der om foråret og efteråret må udvises
smidighed med hensyn til kølbådenes søsætning og optagning.
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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. 28. april 2012 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 opgaverne.
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 ud, at jollevogne fungerer, og at joller og trailere er aftalemæssigt mærket. Det er omkring samme tidspunkt jollemærkaterne bliver udsendt med posten.
Vi vil igen opfordre til, at alle jollepladsindehavere møder op. Hvis vi er
mange, 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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Aktiviteter i hallen
Lige siden sneen skulle skovles fra porten har der været rigelig aktivitet i
klubbens hal. Udover at klubmotorbåden har skulle have gennemgribende
reparation af agterspejlet, da motoren af en eller anden grund har "kørt
fra båden", men 2 ildsjæle har sat nyt agterspejl på med glasfiber arbejde.
Der udover reparation af motorer. På billedet ses Joel Bøgh i gang på en
af 2 maghogni cigarkasser også kaldet Wayfarer. Nogle træklenodier der
ikke undgår noget lak-arbejde, omend helst ikke hvert år, men når de bliver brugt så flittigt som de bliver , kan det ikke undgås at der kommer
ridser og skrammer og ikke mindst slidmærker i lakken. Den skal af efter
10 års udholden. Det er hårdt arbejde at få den gamle lak på fineren pudset og bejdset, og så 10 gange lak bagefter. Arbejdet håbes at være afsluttet inden de vigtigste kapsejladser. De 2 wayfarer i hallen tilhører Jon
Kjartansson og Poul Ammentorp
hilsen Jon
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2012
For sæsonen 2012 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 2011 skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis 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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FARUM SEJLKLUB SEJLERSKOLEN
Formålet med sejlerskolen er at give nye sejlinteresserede undervisning i praktisk sejlkundskab, bådhåndtering, kendskab til vind og vejrforhold, lidt om vejrbedømmelse samt sikkerhed til søs og kendskab
til knob og stik.
Gebyr incl. undervisningshæfte til undervisning (2012): 780 kr.
Sejlerskolen er åben fra maj til september, og der sejles en gang
ugentligt. Mandag eller onsdag kl. 18.00 - 20.00, eller eftermiddag
hvis det kan lade sig gøre.
Sejladserne foregår i bådtypen Yngling under kyndig og sikker vejledning af erfarne instruktører. Der sejles i stort set al slags vejr, så redningsvest, vandtæt overtrækstøj og gummistøvler er nødvendigt personligt udstyr.
Der afholdes en praktisk prøve, som giver adgang til at låne klubbens
både.
Henvendelse helst på email til sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk
v /Bjørn Pedersen (22762302)
d til søs og
kendskab til
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Orientering fra kapsejladsudvalget
Årets aftenmatcher starter torsdag 3. maj, og fortsætter frem til søndag
30. september.
Sejladserne afholdes hver torsdag aften med første start kl. 18:30
(varselssignal afgives 18:24). I september måned sejles søndag 12:00
(varsel 11:54).
Der startes 3 løb:
18:30 (12:00)
18:35 (12:05)
18:40 (12:10)

Joller (Wayfarer mv)
Store kølbåde (Yngling mv)
Små kølbåde (Stor Triss mv)

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.

Slap af, Knud - Hr. Andersen har medbragt sin
egen whisky ……..!
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Dommerliste – aftenmatcher
Dommere til de matcher FAS afholder fremgår nedenstående. Hvis du
er en af de heldigt udvalgte, så noter allerede nu dagen. Hvis du ikke
har mulighed for at være dommer den pågældende dag, må du selv:
- bytte med en anden på listen, eller
- finde en afløser
og giv venligst kapsejladslederen besked om ændringen.
Torsdag 10. maj
Torsdag 31. maj
Torsdag 14. juni
Torsdag 7. juli
Torsdag 19. juli
Torsdag 9. august
Torsdag 23. august
Søndag 9. sept.
Søndag 30. sept.

Claus Bidstrup
Jon Kjartansson
Arne Nørby Rasmussen
Egon Oster
Jørn Jensen
Niels Duelund
Claus Christensen
Steen Antonsen
Poul Christiansen

hellerup båd

service

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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Kapsejladskalender
to
to
to
to
to
to
to
sø
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
lø/sø
to
sø
sø
sø
sø

3. maj
10. maj
17. maj
24. maj
31. maj
7. juni
14. juni
17. juni
21. juni
28. juni
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16. august
23. august
25-26. august
30. august
9. sept.
16. sept.
23. sept.
30. sept.

Torsdagsmatch 18:30, YF
Torsdagsmatch 18:30, FAS
Torsdagsmatch 18:30, BS
Torsdagsmatch 18:30, YF
Torsdagsmatch 18:30, FAS
Torsdagsmatch 18:30, YF
Torsdagsmatch 18:30, FAS
Triss-træf, FAS
Torsdagsmatch 18:30, BS
Torsdagsmatch 18:30, YF
Torsdagsmatch 18:30, FAS
Torsdagsmatch 18:30, YF
Torsdagsmatch 18:30, FAS
Torsdagsmatch 18:30, BS
Torsdagsmatch 18:30, YF
Torsdagsmatch 18:30, FAS
Torsdagsmatch 18:30, YF
Torsdagsmatch 18:30, FAS
DM, Wayfarer, FAS
Torsdagsmatch 18:30, YF
Søndagsmatch 12:00, FAS
Furesømesterskab / Søndagsmatch, BS
Søndagsmatch 12:00, YF
Søndagsmatch 12:00, FAS, Præmieuddeling
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Hvad laver de i seniorafdelingen ???
når de hver anden onsdag aften (fra 19 – 21) det meste af vinteren sidder i mødelokalet?
Denne artikel er skrevet for at give dig, som gerne vil lære mere om
sejlads, et indtryk af, at du måske er gået glip af noget, fordi du ikke
har deltaget. Men bare rolig. Der er trøst at hente, for vi fortsætter næste vinter.
Seniorafdelingen har de sidste to vintre haft erfarne sejlere fra klubben
til at fortælle om deres erfaringer, og vi har gennemgået Dansk Sejlunions kapsejladsregler og diskuteret erfaringer fra oplevede såvel som
konstruerede situationer på vandet.
Vi har drøftet taktik, forberedelsens svære kunst, startteknik, trim, vigeregler, vejrtydning og rollefordeling for besætningen. Desuden har vi
flittigt brugt Dansk Sejlunions Regelspil på overhead projektoren, hvilket har givet en masse gode og lærerige diskussioner.
Der er ikke tale om et kursus, hvor en lærer på forhånd har bestemt,
hvad vi skal lære. Vi drøfter fra gang til gang, hvad der er mest interesse for og en del af snakken bliver til via spørgsmål og ønsker fra deltagerne.
I den forbindelse en stor tak til Peter Møller, som har været tovholder.
Peter har sørget for indkaldelse via email, har forberedt regelspillene og
taget initiativer til at få det hele til at fungere.
Der er rigtig sejler stemning, og vi får nogle gode diskussioner, som
munder ud i, at vi alle får lært noget, som vi nu glæder os til at få afprøvet på vandet, når sæsonen starter.
Der har været 10-12 deltagere hver gang, og der er plads til flere. Er du
interesseret, vil du høre nærmere om næste vinters aktiviteter i et senere
nummer af FAS nyt.
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E-mail adresser:
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandxfarumsejlklub.dk
Næstformand: Nikolaj Richter Larsen : 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: : Søren Helweg: halmandxfarumsejlklub.dk
Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmandxfarumsejlklub.dk
Nøglemand: Per Christoffersen: per_cxmail.com
Hovmester: Sanne Parkhøi: hovmesterxfarumsejlklub.dk
Redaktionen: Henry Andersen: klubnytxfarumsejlklub.dk
Web-master: Liselotte Müller: webmasterxfarumsejlklub.dk
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservicexfarumsejlklub.dk
Samarbejdsudvalget: SU: samarbejdsudvalgxfarumsejlklub.dk
SU-formand: suformandxfarumsejlklub.dk

Velkommen til
nye medlemmer
Seniorer:
BFriis
Juniorer:
Tobias Flø
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AGTERSPEJLET
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 bådplads 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 søsætningen.
I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og en god søsætningsdag.
Med _/)_/)_/) hilsen

Jørn Jensen

STANDERHEJSNING
Søndag d. 22. april kl. 14.00
Her siger den nye formand de bevingede ord:
Der må sejles!
Og mon ikke hovmesteren har lidt til ganen bagefter.

DEADLINE

Lørdag d. 2. juni
Bladet udkommer primo juni

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

