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

Jørgen Juul Rasmussen
Nikolaj Richter Larsen
Torben Lindved
Jan Hellinghus
Anders Petjursson
Jørn Jensen
Arne Nørby Rasmussen

44 95 71 61
44 99 13 44
44 48 46 32
44 95 89 71
44 48 54 28
44 48 37 32
44 95 34 81

Seniorafdelingen
Seniorleder
Sejlerskoleleder
Kapsejladsleder

Jan Hellinghus
Bjørn Pedersen
Claus Bidstrup

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

Jørn Jensen
Jørn jensen
Jon Kjartansson

44 48 37 32
44 48 37 32
44 95 79 15

Per Christoffersen

22 36 72 73

Miljøudvalg
Hovmester

Britta Thøgersen

32 16 35 74

Informationsudvalg
Redaktør
Web-master
Medlemsservice

Henry Andersen
Liselotte Müller
Jørgen Nielsen

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

Driftsafdelingen
Driftsleder
Havnemand
Pladsmand
Halmand
Nøglemand

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk
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KALENDEREN
ti 26.02

Sangaften kl. 19.30 (se side 19)

ti 05.03

Generalforsamling

ti 26.03

Sejlerskolens store fornyelse (se side 19)

lø 20.04

Søsætning af kølbåde kl. 07.00

sø 21.04

Standerhejsning kl. 14.00

Forsiden: Hyggesnak og en dram efter sejladsen
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FORMANDEN BERETTER
For de fleste af os er vintersæsonen afsat til andre og varmere sysler end
sejlads. Men nogle af vores medlemmer er sejere end som så og vover
sig ud på det våde element også i denne periode, som det fremgår af beretningen på hjemmesiden om Wayfarersejlernes tur den 30. december.
I bestyrelsen og koordinationsudvalget har vi arbejdet med at få stablet
et budget på benene for 2013 og få afsluttet regnskabet for 2012. Det
sidste har været noget problematisk for vores kasserer Torben Lindved,
idet det ikke har været muligt for ham at bruge vores regnskabssystem
fra Foreningspakken de sidste måneder af året. Foreningspakken annoncerede tidligere på året, at de ville lukke systemet ned fra udgangen af
2012 og syntes ikke at være voldsomt interesseret i at hjælpe Torben
med at få løst problemet. Det har derfor været nødvendigt for Torben at
rekonstruere regnskabet ud fra klubbens bankkonti. Det har været et
stort arbejde manuelt at grave alle tal frem og få lagt ind i et regneark.
Selvom regnskabet ikke er så detaljeret som sædvanligt, så er det lykkedes at få regnskabet opstillet og afstemt, så vi i bestyrelsen finder, at vi
kan stå inde for det. Vi kommer i øvrigt ud af året med et pænt overskud
og med et lidt højere medlemstal end sidste på omkring 270.
Nu er det jo ikke et formål i sig selv, at klubben skal skabe et overskud
af en vis størrelse. Men det er ofte svært at forudsige, hvilke udgifter vi
får i løbet af sejlsæsonen, især i form af ofte dyre havarier på både og
motorer. Derfor forsøger vi at have et vist økonomisk beredskab, og når
så tingene rent faktisk ikke går i stykker, så kan det som for 2012 ende
med, at vi har flere penge tilbage end vi har forudset. Bestyrelsen foreslår så, at en god del af overskuddet hensættes til nyanskaffelser i 2013 i
både ungdoms- og seniorafdelingen, samt tilskud til vores 50 års jubilæumsfestligheder i november.
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Som konsekvens af ophøret af Foreningspakken har bestyrelsen arbejdet
med at finde et andet klubadministrationssystem. Ønsket var at få et system, hvor såvel registrering og vedligeholdelse af medlemsdata som
regnskabet kan laves online. Dette vil give en stor fleksibilitet, idet mange flere vil kunne arbejde med tingene direkte, og desuden vil det sikre
vores data, da de ligger på udbyderes server med regelmæssig back-up.
Vi har set på flere systemer, inklusive to som blev anbefalet af kommunen. Kommunen arrangerede et møde, hvor de to anbefalede udbydere
præsenterede deres systemer. På det grundlag valgte vi det system, der
hedder Klubmodul. Ved at vælge et af kommunens anbefalede systemer,
opnåede vi desuden, at vi får støtte til i hvert fald første års abonnement.
Vi ser frem til at få Klubmodul implementeret. Der er mange faciliteter i
systemet, så vi vil gå trinvist frem startende med regnskabsdelen og med
at få etableret medlemsdatabasen. Det sidste vil, jvf. opslaget andetsteds
her i bladet, kræve medlemmernes aktive medvirken. Som med alt nyt vil
der selvfølgelig være en omstillingsperiode, men vi håber at alle vil hjælpe os med at komme godt i gang.
Normalt har vi søsætning den sidste weekend i april, men da den i år falder i Bededagsferien, har vi besluttet at rykke søsætningen frem til d. 20.
april. Så må vi blot håbe at vejret arter sig, så alle kan blive færdige med
klargøringen uden alt for meget stress.
Til slut en opfordring til at møde op på generalforsamlingen d. 5. marts
2013 kl. 19.30.
Jørgen Juul Rasmussen

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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Generalforsamling 2013
I henhold til Farum Sejlklubs vedtægter § 8 indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Farum Sejlklubs undervisningslokale.
Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19:30 med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning fra bestyrelsen
3.
Årsregnskabet forelægges til godkendelse
4.
Forslag ( se side 7 )
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
Næstformand (Nikolaj Richter Larsen kan ikke genvælges)
6.2
Kasserer (Torben Lindved er villig til genvalg)
6.3
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
7.
Eventuelt

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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Bestyrelsen har følgende forslag til behandling på
generalforsamlingen:
"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 navngiven
person i tankerne, men foreslår at navnet først afsløres i forbindelse
med festligholdelsen af jubilæet."

Nyt klubadministrationssystem
Da vores hidtidige leverandør af klubadministrationssystemet Foreningspakken har besluttet at lukke deres system ned, har vi været nødt
til at anskaffe et nyt system. Systemet hedder Klubmodul, er internetbaseret og virker meget brugervenligt.
I første omgang skal vi have alle medlemmer registreret i medlemsdatabasen. Dette skal det enkelte medlem gøre online via klubbens hjemmeside. Fremover vil man som udgangspunkt skulle betale sit årlige
kontingent med Dankort. Vi vil derfor bede medlemmerne om at betale
kontingentet for det kommende år med deres Dankort. Dette kan gøres
samtidig med, at man laver sin online registrering.
Planen er, at omkring 1. marts vil alle medlemmer modtage et brev, der
i detaljer beskriver, hvordan man gennemfører online registrering og
kontingentbetaling. Medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke
kan eller vil gennemføre proceduren selv, vil blive tilbudt assistance af
en fra klubbens ledelse. Ligeledes vil det være muligt ved henvendelse
til kassereren at betale f.eks. ved bankoverførsel. Håbet er selvfølgelig
at så mange som muligt vil foretage registrering og betaling online, da
det på både kort og langt sigt vil være en stor lettelse for dem som administrerer klubben.
Bestyrelsen
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Ny næsteformand søges
Til næste generalforsamling i starten af 2013 skal FAS have ny
næstformand, da den nuværende da har siddet i de maximale 6 år.
Vi leder efter en, der kan overtage posten, så vores lille bestyrelse på 6
personer kan forblive fuldtallig. Man skal ikke have specielle
forudsætninger; andet end at brænde lidt for sejlads og sejlsport.
Jeg har fundet, at det er en god, spændende og sjov mulighed for at få
lov at prøve at deltage i bestyrelsesarbejde og at kunne blande sig i de
store beslutninger i klubben.
Det er også en god mulighed for at møde mange interessante og
engagerede mennesker.
Vi har i FAS p.t. et rigtig godt, kompetent og friskt team både i
bestyrelsen og KU, og der er derfor masser af muligheder for at være
med der, hvor tingene sker, og have det sjovt samtidigt.
Formelt set er der ingen opgaver, som en næstformand skal varetage,
udover at skrive referatet til de ret få bestyrelsesmøder og hejse/sænke
standeren.
Det er således ikke en post, man som udgangspunkt bliver nævneværdig
stresset af. Til gengæld er der masser af muligheder for at vælge de
opgaver, man ønsker at involvere sig i, hvis man vil gøre en forskel.
Og sejlklubben har større projekter på bedding såsom det nye bådhus.
Hvis du vil høre mere om at være næstformand i FAS, er du
velkommen til at skrive til mig på 2.formandxfarumsejlklub.dk
eller ringe på 2670 8094.
Mange sejlerhilsner Nikolaj Richter Larsen
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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 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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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 numre 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 jollevejen) først, begyndende fra klubhuset.
Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for at søsætningen 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.
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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 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
Obs !!!
Hvis vejret - mod forventning - skulle drille meget, vil der være opslag i
klubben samt på vores hjemmeside.
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UNGDOMSAFDELINGEN
Vintertræning – optimist
Ungdomsafdelingen gennemfører i løbet af vinteren en serie af træningsdage med land-baserede aktiviteter for at fastholde sejlernes færdigheder og interesse for sejlsport.
Aktiviteterne ledes af vores to energiske trænere Rasmus og Christian,
som netop har været på Dansk Sejlunions "Instruktør 1" kursus og har
fået en masse gode impulser og ideer med hjem.

Formålet med træningen
*
*
*
*

At opretholde det sociale fællesskab gennem vinteren.
At forbedre sejlernes motoriske evner
At vedligeholde en fysisk form på en sjov måde
At udvide sejlernes teoretiske viden inden for: Meteorologi,
regler, sejlteori og sikkerhed til søs.

Tid og sted
* 5 mandage ( 4/2, 18/2, 4/3, 11/3, 18/3), i tidsrummet 16.30 18.30.
* Træningen foregår på Furesøbad, hhv. i vores klublokaler samt
i området omkring Furesøbad.
* Træningen er som nævnt landbaseret, dvs. der sejles ikke.
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Træningens hoved-indhold
Træningen gennemføres som en blanding af indendørs teoriundervisning og udendørs fysisk aktivitet og leg:
*

4/2: Førstehjælp i form af lidt sjove lege og grundlæggende
principper.
* 18/2: Sikkerhed til søs - grundlæggende sikkerhedsregler + der
sættes fokus på klubbens regler. Der snakkes også om
overvejelser mht. vejr og lign.
* De tre sidste gange: Grundlæggende introduktion til kapsejlads.
Her lægges vægt på forståelse af banen, enkle regler og simpel
meteorologi såsom pust og vindspring.
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Wayfarer sejlads på Furesøen d. 30-12-2012
5 joller var klar til sejlads kl. 10:30 og vejret klarede op netop som vi
sejlede ud af havnen.
Vi sejlede ud på midten af søen og fandt 1 bøjen hvor vi skulle starte
med Harestart.
En op-ned bane med 8 bøjen som topmærke og 1 bøjen som bundmærke
skulle omsejles to gange.
Vi skiftedes til at være Hare. Det er en dejlig måde at starte på, når vejret er koldt og frisk, fordi ventetiden er meget kort.
Vejret var let på vej ud til 1. bøjen, men det friskede pænt op, og i et
pust i forbindelse med runding af topmærket besluttede ”Den Grønne
Slagter”, som den jo ikke hedder mere, at der skulle rengøres jolle.
Begge var hurtigt ude på sværdet. Det tog kun et øjeblik, så havde de
rejst jollen, og den nye MK4 tømmer sig selv på under 1 minut gennem
lænseportene agter, så de var hurtigt med i legen igen.
Vi sejlede 4 hyggelige sejladser, hvor vinden friskede bravt ind imellem,
hvorefter vi satte kurs mod havnen.
På vej ind oplevede vi et vindspring, hvor jollen 50 meter bag os pludselig sejlede 30-40 grader højere, hvorfor de kunne sejle direkte ind i havnen.
Vindspringet kom aldrig til os. Det var godt nok snyd!
På havnen var der øl og dram til dem der havde lyst, Anders havde også
med, så vi kunne få varm suppe, men det må vi have til gode engang i
det nye år.
Her er der et par billeder fra en dejlig decembersøndag, hvor der indimellem var lav sol og frisk vind over Furesøen.
Godt nytår til alle.
Poul Ammentorp
W 239 Woodie
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Præsten til fangen, der sidder i den elektriske stol umidelbart før henrettelsen:
-”Har du et sidste ønske?”
-”Ja, hold mig i hånden.”
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På sejlerferie med et lille barn
Af Nikolaj Richter Larsen
Efter at have taget på sejlerferie (til Kroatien) i mange år kun som par
var vi blevet en mere; vores lille dreng, Johannes, som lige var blevet 1
år, da vi tog flyveren til Split i august 2012. Jeg må indrømme, at vi
var lidt nervøse for at være 3 uger alene på en sejlbåd i Adriaterhavet
med et så lille barn, men jeg kan afsløre, at det gik rigtig godt. Dette
lille indlæg er for at videregive lidt praktisk information til dem, som
leger med tanken om at tage af sted med småfolk. Om selve turen kan
man logge sig ind på vores website og se mere:
http://www.sejlerkroatien.dk
En af de ting, vi var mest nervøse for, var flyveturen. Den gik heldigvis godt, for trykændringen påvirkede ikke hans ører. Han sov da vi
landede, men det er meget individuelt, hvordan børn reagerer. Vi havde fået det råd at have en juice med, som han kunne drikke ved takeoff og landingen, og det fungerede godt.
Sikkerhedsudstyret skal være i orden
Redningsvesten, der var købt hjemmefra, var en "Test-vinder", da der
findes en del dårlige veste på markedet, som ikke vender sig korrekt.
Vi havde afprøvet den på ham til babysvømningen, før vi tog af sted.
Desværre blev vores dreng meget sur, når han skulle have den på, specielt på båden, fordi den begrænsede hans bevægelighed. På båden havde han derfor mest sele og
fast livline. Redningsvesten blev
mest brugt, når vi tog i land i
gummibåden.
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Når Johannes havde sele og livline på, kunne han bevæge sig omkring i
cockpittet uden at kunne nå helt til kanten af båden. At han kunne bevæge sig hele vejen rundt var lige nok til at tilfredsstille den unge herres
(hidsige) bevægetrang. Desværre måtte vi lære ham, at ror og gashåndtaget ikke er for små drenge. Selen og livlinen blev også flittigt brugt, når
han kravlede på kajen for at holde snor i ham.

Sejldagens rutiner
Johannes sov hos mig i agterkahytten, da den er sværere for ham at komme ud af, og den ligger lavere, så risikoen, for at han faldt ud og slog sig,
var lille.
For vores lille dreng startede dagen ved 7-tiden, noget grød og derefter en
gang faktor 50 over hele kroppen. Vi kom hurtig ind i rutinerne, så det
"kun" tog ca. 2 timer, fra vi stod op, til vi var kommet af sted. Sejlerdagen blev ikke så lang. Måske 4-5 timer. Når han sov middagslur, kunne
vi tillade os at ligge og krydse lidt. Der er i øvrigt ikke noget som lidt
bølger, der kan slå en lille dreng i dørken.
Vi sejlede i en Bavaria 30, som var udstyret med et fast bord i cockpittet.
Der kunne vi fastgøre besøgsstolen effektivt, så at Johannes var fastgjort
og beskyttet ved ind- og udlægninger, og vi kunne arbejde frit omkring
ham og evt. kaste tovværk osv.
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Et af de største hit for at passivisere en solvarm, træt lille dreng var et
bad. Så vi købte en plastic balje, og dette var nok den bedste investering
på turen. Johannes kunne bade i baljen i cockpittet eller på badeværelset.
Når vi kom i havn, tog vi ofte forbi en af de lokale strande, hvor han kunne bade iført UV dragt og badesko.
Transportmidlet til lands
Når Johannes skulle transporteres rundt på land, sove lur, og vi købte ind,
var en god klapvogn med parasol og stort indkøbsnet underneden uundværlig. Den model, vi havde valgt, skulle desværre tjekkes ind ved skranken i Kastrup, så vi måtte bære ham til security. Selvom man har klapvogn, kan sightseeingture, hvor der er mange trapper, være en udfordring, som f.eks. muren omkring Dubrovnik gamle by. Pyha...
Og så på Konoba...
Restaurantbesøgene startede ekstra tidligt på denne tur, og vi havde ofte
restauranten for os selv kl. 17.30. En del restauranter havde børnestole,
og hos dem, der ikke havde, medbragte vi besøgsstolen. Den havde vi
også stor glæde af på båden om morgenen og til frokosten på båden. Vi
havde også masser af yoghurt og kiks til at stille den lille sult. Restaurantbesøgene kunne være en udfordring, og de tidligere så romantiske
middage foregik ofte rodende rundt på gulvet efter en lille ballademager.
Og sådan er det... som man siger....

Jeg håber dette giver lidt inspiration til en sejlerferie med de små.
Og behøver jeg sige det? Vi ses i Kroatien i 2013 igen.
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SANGE FRA SØEN – OG ANDRE STEDER!
Klubben har en udmærket sangbog, der bliver brugt alt for lidt. Mød op
denne aften og vær med til at slide på den.
Poul Ammentorp (nærmere omtale er vist ikke nødvendig) og Bjørn Pedersen medbringer indtil flere musikinstrumenter og sange. Og der er
plads til nye solister!
Og der skal mindst 1 sang på, som aldrig har været sunget i klubben –
eller noget andet sted i DK.
Mød op 26 februar kl 1930 til dette arrangement.
Der er naturligvis kaffe/te og div.

SEJLERSKOLENS STORE FORNYELSE!
Vi har jo i adskillige år demonstreret hvordan man skal behandle en sejlbåd – nu viser vi en film om hvordan man ikke skal gøre. AMATØRER
TIL SØS med Lasse Åberg. Et af filmens højdepunkter er uden tvivl den
scene hvor sejlbådens mast bliver kørt over af toget, men der er også
mange smukke scener fra den Svenske skærgård.
Mød op 26 marts kl 1930 og blivklogere – der er naturligvis kaffe/te og
div.
Sejlerhilsen fra

Bjørn Pedersen
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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: :
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

Velkommen til
nye medlemmer
Seniorer:
Stefan Borum
Christian Fink-Jensen
Russell Dean Gillespie
Børge Nielsen
Michael Lange
Niels Alslev
Ole Hesselkilde
Henrik Kastoft
Juniorer:
Alexander Anker Christensen
Mateo Pallier
Lærke R. Schouesboe
Camilla Mattiesen
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AGTERSPEJLET
”Du var dæleme festens midtpunkt i går.”
”Det lagde jeg da ikke mærke til.”
”Nej, det var også først efter du var gået.”

Hvad så med Eurocard, Shell benzinkort eller …

DEADLINE

Lørdag d. 7. april
Bladet udkommer medio april

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

