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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
Per Duelund
Torben Lindved
Jan Hellinghus
Anders Petjursson
Jørn Jensen
Arne Nørby Rasmussen

44 95 71 61
44 48 36 19
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

Driftsafdelingen
Driftsleder
Havnemand
Pladsmand
Halmand
Nøglemand

Jørn Jensen
Jørn jensen
Jon Kjartansson
Stephan Nandrup-Bus
Per Christoffersen

44 48 37 32
44 48 37 32
44 95 79 15
60 81 98 99
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

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk
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KALENDEREN
Ma 24.02

Mandage uge 9-14 Teori for optimister

On 05.03

Generalforsamling kl. 19.00

15.-16. 03

Vintersejlads-weekend for optimister

Ma 17.03

KU møde 19.00

Ma 07.04

Forældremøde, Ungdomsafd.

Lø 26.04

Søsætning af kølbåde

Sø 27.04

Standerophal kl. 14.00

Sø 27.04

Forårsklargøring ungdomsjoller
Uge 18 Forårssæson starter for ungdomsafd.
Uge 26 Afslutning på forårssæson.

Lø 28.06

Herslev sejlerlejr til 3. juli

Forsiden: Nuværende formand Jørgen Juul Rasmussen.
samt tidligere formænd, Jytte Nakskov, Klaus Bomholdt,
Arne Stahlfest, Morten Korsaa og Egon Oster Hansen
Foto: Thomas Pjetturson
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FORMANDEN BERETTER
Mange medlemmers store indsats blev i november 2013 kronet med et par
meget vellykkede arrangementer i Restaurant Marina for at fejre vores 50 års
jubilæum. Receptionen på selve dagen d. 7. november blev besøgt af ca. 80
personer, inkluderende repræsentanter bl.a. fra andre klubber, Dansk Sejlunion, byrådet (med borgmesteren i spidsen) og Naturstyrelsen. Stemningen var
høj med underholdning fra vores husorkester Wayfarer Stompers. Om lørdagen d. 9. november deltog ca. 90 medlemmer med ægtefæller i jubilæumsfesten med middag og efterfølgende dans til levende musik. Der blev festet
igennem, festligt styret af toastmaster Arne Stahlfest og med stor aktivitet på
dansegulvet til sidste minut. Til begge arrangementer sørgede Michael Olsen
og hans nye stab i restauranten for flotte traktementer og fin service. Billeder
fra festlighederne kan ses på hjemmesiden.
Vi modtog fine gaver både i form af ting og sager og mere likvide bidrag jvf.
listen herunder:

Stor tak til alle gavegivere og bidragsydere for at betænke os på den store dag.
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Koordinationsudvalget (KU) diskuterede på dets sidste møde, hvordan vi
ville anvende de modtagne penge. Ved at supplere med nogle af vores opsparede midler blev det besluttet at foretage følgende anskaffelser:
2 - 3 nyere opti-joller
6 stk. oppustelige bøjer
Projektor til undervisningsbrug
Bærbar vindmåler
Pejlekompas
Der er også stemning for at få udskiftet bordene i klublokalet. Måske kan
kommunen hjælpe med noget fra deres lagre.
Ellers har bestyrelsen og KU været beskæftiget med at få lavet budget 2014
og regnskab 2013 klar til generalforsamlingen. Regnskabet ser fint ud og ligger meget tæt på budgettet. Alle afdelinger udviser stor disciplin med at styre
deres tildelte budgetter, og med Klubmodul er det nemt løbende at følge med
i, hvor vi står. Årets resultat udviser et overskud på ca. 20,000 kr. Medlemstallet er ca. 250, hvilket er ca. 20 færre end for et år siden.
Det lavere medlemstal giver selvfølgelig anledning til overvejelser. Vi har jo
allerede sidste år haft fokus på synliggørelse af klubben bl.a. med den fine
artikel med en masse flotte billeder i Furesø Avis i sommer. Men det er ikke
nemt. På trods af en fyldig pressemeddelelse om 50 års jubilæet, blev det totalt ignoreret af dette organ. Dog var der en lille notits i Amtsavisen. Så alle
medlemmer opfordres til at gøre reklame for vores klub, når der er lejlighed
til det og i øvrigt til at komme med gode ideer til, hvordan vi kan lokke nye
medlemmer til. En rundvisning i klubben og evt. en prøvetur på vandet er
noget, vi normalt kan arrangere.
På gensyn til generalforsamlingen d. 5. marts 2014 kl. 19.00
Jørgen Juul Rasmussen
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KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES
Søsætningen er planlagt til lørdag d. 26. april 2014 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 ansvarsforsikring (dokumentation skal fremvises) = 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 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.
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Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom sidste år 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. Derfor bør den
sociale snak med vognmanden minimeres mest muligt, så vi får afviklet søsætningen inden kl. 16.00
Havnepladser
Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2013, 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 som vanen tro en god søsætningsdag.
Med _/)_/)_/) hilsen
Jørn Jensen
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Hovmester søges.
Efter lang tids veludført dåd (oftest med hjælp af sin husbond Johs) ønsker
vores hovmester Britta Thøgersen ikke at fortsætte i en ny periode. Vi søger
derfor et medlem (m/k), der vil overtage denne vigtige post.
Hovmesteren skal primært stå for traktementerne ved de faste arrangementer
som standerhejsning/nedhaling og ved søsætning og optagning af kølbåde.
Desuden skal hovmesteren sørge for at holde orden i klublokalet og for tilstedeværelse af køkkenudstyr, service, kaffe/te, rengøringsmidler o.l. (kommunen
sørger for gulvvask og vinduespudsning). Hovmesteren har sit eget budget til
disse ting.
Der har de senere år ikke været tilslutning til andre sociale arrangementer, der
kræver hovmesterens medvirken, end de faste nævnt ovenfor. Det skal dog
ikke afholde den nye hovmester fra at forsøge sig med nye ideer til socialt
samvær.
Som hidtil kan det forventes, at der efter behov vil være hjælp fra andre medlemmer til de forskellige arrangementer.
Hovmesteren indgår i koordinationsudvalget (KU), som afholder møder ca. 5
gange om året. Der vil således som hovmester være god mulighed for at møde
klubbens engagerede frivillige og for at få indflydelse på og information om
klubbens aktiviteter.
Hovmesteren vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen, som i år finder sted d. 5. marts.
Interesserede kandidater bedes henvende sig til
formand 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

9

Generalforsamling 2014
I henhold til Farum Sejlklubs vedtægter § 8 indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Farum Sejlklubs undervisningslokale.
Onsdag den 5. marts 2014 kl. 19:00 med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning fra bestyrelsen
3.
Årsregnskabet forelægges til godkendelse
4.
Forslag
5.
Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende
regnskabsår
samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse.
6.
Valg af bestyrelse udvalg og revision i henhold til vedtægternes
§ 11, § 15 og § 18:
6.1
Formand (Jørgen Juul Rasmussen er villig til genvalg)
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 ønsker ikke 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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Årsregnskab for Farum Sejlklub
Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013
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AKTIVER
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Kontingentopkrævningen nærmer sig.
Torsdag den 1. april trækkes det årlige klubkontingent, betaling for
havneplads og bådeplads på land via jeres Dankort direkte på jeres
konto. Der kommer en mail fra systemet ca. 8 dage før.
For at det forløber smertefrit, skal I huske at opdatere jeres Dankort
informationer, såfremt I har fået et nyt, f.eks. i forbindelse med det
gamle er udløbet eller lukket, f.eks. fordi det har været stjålet eller
bortkommet. Du kan jo også have skiftet bank.
Det er det samme, som I gør i forhold til en Brobizz, når I får nyt
Dankort.
Vejledning i opdatering af Dankort og din profil:
Du starter med at gå ind på klubbens hjemmeside farumsejlklub.dk.
I menuen foroven er der et menupunkt der hedder ”Klubmodul”.
Når du placerer din cursor på Klubmodul, kommer der en rullemenu frem med ”Gå til Klubmodul”. Venstreklik på denne, og du
kommer frem til FAS side i Klubmodul.
Her logger du dig på din profil med dit brugernavn og dit password. Har du glemt din profil eller password, venstreklikker du på
”Glemt login info?”, der står lige nedenunder. Her følger du så den
vejledning, der kommer frem.
Når du er kommet ind på din profil, skal du venstreklikke på den
blå ”knap” nede i venstre hjørne hvor der står ”Mine tilmeldinger”
I det billede der så kommer frem kan du øverst rette dine dankortinformationer. Følg blot vejledningen.
Du kan også se hvilke hold, du er tilmeldt og forfaldsdatoen på næste rate.
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De medlemmer der har en aftale med kassereren får en manuel opkrævning i løbet af marts måned.
Får du problemer, så skriver du til kassereren på
kassererenxfarumsejlklub.dk
eller ringer på telefon

44 48 46 32

Hvis du bruger den lyseblå knap ”Ret profil” lige når du har logget
ind på profilen, kan du rette alle dine øvrige oplysninger. Det skal
du gøre, når du f.eks. flytter, får ny e-mailadresse, telefonnummer
og lignende.
Kasserer Torben Lindved

Skabe i Hallen.
Ønsker du at beholde dit skab det næste år, så udfyld din linie på
skabslisten, hvor du står. Listen opsættes i hallen i maj måned.
Ønsker du et skab det næste år, så e-mail halmanden.
Ønsker du at afgive dit skab, så meddel det venligst til
halmanden: Halmandxfarumsejlklub.dk
Forudsætninger for
at have et skab:
- Aktivt, betalende seniormedlem
- Et skab pr besætning
- Klubnøgle haves
- Listen signeres maj måned
- Listen er udfyldt
- "lås" på lågen

MVH Stephan
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2014
For sæsonen 2014 er der gebyr på 780 kr. Og det er forudsat,
at man er medlem af FAS!
(blokbogstaver)
Navn:

_________________________________________________

Adresse:_________________________________________________
By og postnummer:_________________________________________
E-mail: _______________________________ Tlf.:______________
Sæt kryds:
___ JEG ØNSKER UNDERVISNING I YNGLING OG KAN BRUGE 1
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 ny elever næste år
___ Jeg har sejlet før
___ Jeg er nybegynder
Underskrift:_______________________________ dato:__________
Elever fra sæsonen 2013 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.

Tilmeldingskuponen sendes til (helst på email!):
Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Tlf.: 22762302 Sommerbuen 67, 2750 Ballerup
Mail: Sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk
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UNGDOMSAFDELINGEN
Forårsplaner i Ungdomsafdelingen
Vi kører fortsat på med den fælles vintertræning for C- og Boptimister i regionen. Vi har p.t. et hold på 22 sejlere fra 5 sejlklubber
(YF, Birkerød, KDY, SES og FAS). I januar afholdt vi i samarbejde
med Sejlklubben Esrum Sø (SES) en tørtræningslejr, hvor deltagerne
blev udsat for både indendørs teori og udendørs aktiviteter og lege.
De ældre sejlere er rykket til Hellerup, hvorfra 29er-vintertræningen
vil køre resten af vinteren.
I midten af marts starter vi med den ”våde” del af optisejladstræningen igen, og skyder forløbet i gang med en træningsweekend 15.-16. marts. Herefter er der træning hver søndag eftermiddag frem til d. 13. april.
Sideløbende er vi i gang med at arrangere landbaseret vinterteoriundervisning for vores egne ungdomssejlere. Undervisningen kommer
til at bestå af meteorologi, søfartsregler, sejlteori og sikkerhed til søs,
og kommer til at køre over 6 gange på mandage, startende i uge 9.
Træningen vil forestås af Jacob Pjetursson og Christian Paaske Jørgensen.
Vi planlægger at starte den ordinære sæson i uge 18, hvilket er den
sidste uge i april. Som tidligere år afhænger det jo meget af vandtemperaturen, som helst skal være på 10 grader, hvis man ikke har
tørdragt. Men vinteren tegner jo indtil videre til at blive mildere end
de foregående år.
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Vi har fået bevilget 30.000 kr. til indkøb af optimistjoller til Ungdomsafdelingen, m.h.p. at udfase nogen af de ældste og mest ramponerede joller. Beløbet er primært kommet til veje via en donation fra
Nordea Fonden i forbindelse med sejlklubbens 50 år jubilæum sidste
efterår. Håbet er at købe 2-3 gode nyere brugte joller, som kan døbes
og søsættes med standerhejsningen i foråret.
Planlægningen af årets sejlerlejr uge 27 ved Herslev i Roskilde Fjord
er allerede startet. Flere informationer kan findes på lejrens hjemmeside på www.herslevsejlerlejr.dk.

To mænd sidder og fisker.
De fisker, filosoferer på mænds facon og drikker øl.
Efter at have siddet stille i nogle timer, siger Jan til Tommy:
”Jeg tror jeg vil skilles fra konen. Hun har ikke talt til mig i 2 måneder!”
Tommy sidder og drikker en stund indtil han langsomt svarer:
”Det synes jeg du skal tænke godt igennem. Sådanne kvinder er svære at finde!!”
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Fra Dansk Sejlunion
Foråret er snart over os, så vi skal til at tænke på at gøre vores både i
stand.
”Puha! Tænker du – han er godt nok tidligt ude! Det er stadigt mørkt
udenfor.”
Ja det er det vel. Men foråret er over os, før vi ved det. Vi skriver allerede midten af februar, vi er ugidelige pga. af for meget godt mad og
andre godter i julen, og så er vi på skrump (jeg er i hvert fald). Det skal
blive godt at komme i gang.
Har du kigget dine sejl efter? Jeg mener virkelig kigget dem efter. Ud
på et stort gulv og ned på knæ. Alle syninger skal gennemgås. Er de
beskidte? Almindligt snavs kan tages med en blød børste og lidt håndsæbe (skal dog skylles bagefter med lunkent vand).
Hvis ikke du selv har mulighed for at tjekke dine sejl – tag dem til en
sejlmager. Det koster lidt, men så bliver de eftergået af en professionel,
samt syet hvis der er skader. Det kan godt betale sig. Når du så sætter
din mast på igen, kan du passende tjekke at den er rigget ordentligt.
Følg denne link:
Hvis du tog dine fald og skøder af i efteråret, så kan du med fordel tage dem til et møntvaskeri med en (meget) stor vaskemaskine. Kom al
tovværket i et gammelt hovedpudebetræk og vask det ved 40 grader
med lidt vaskepulver. Tovværket blive da smidigt igen (faktisk lige
som ny) og derved en fornøjelse at arbejde med.
Men det er jo alt sammen noget, vi skal gøre, når det bliver lidt varmere. Hvis du savner sejladsen og syntes at vinteraftener er lidt lange, så
kan du med fordel kigge lidt på vores videoguides om sejladsteknikker.
http://www.sejlsport.dk/mere/sejladsteknikker
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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

Velkommen til nye medlemmer
Seniorer
Kjeld Henningsen
Robert Nielsen
Ejnar Hauberg
Knud Børge Lionett
Morten Korsaa
Dorte Mikkelsen
Thomas Rasmussen
Rune Gilberg
Gert Svane
Juniorer
Gorm Buhr Jensen
Celina Liebst Robinson
Noah Meisner
Anders Tange
Maria Hostrup
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AGTERSPEJLET

DEADLINE

Lørdag d. 5. april 2014
Bladet udkommer medio april

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

