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Bestyrelse: 
 

Formand 
Lotte Moselund 30 26 17 66 
lotte@oestkajen.dk 
 

Næstformand 
Niels Laursen 20 20 52 72  
 

Kasserer 
Jens Jørgen Andersen 20 72 44 53 
 

Øvrige  medlemmer: 
Christian Lumby 26 18 74 56 
Torben Bay  26 11 60 46 
Esben Bue Christiansen 24 84 22 99 
Kurt Hansen 50 83 67 94 
Christian Sparre Hangel (suppleant) 
Christian R. Møller (suppleant) 
 

Udvalg mv.  
 

Kabysudvalget 
Hanne og Jørgen Munch Nielsen 

Lonny og Kurt Hansen 

Lene og Ebbe Andersen 

Ingelise og Gunnar Kloster 

Lis og Svend Larsen 
 
Juniorafdelingen 
Christian Sparre Hangel 47 38 89 10 
  
Jollepladsen 
Esben Bue Christiansen 24 84  22 99 

Fd-jolleplads@postkasse.net 
 

Kapsejlads 
Klavs Lund, 

Torben Gravenhorst            41 91 08 16 
 

Bøjeudvalg 
Torben Bay  26 11 60 46 
 

Trykker: Proventus Grafisk 

Aktivitetsudvalget 
Niels Laursen 20 20 52 72 
 

Klubhusudlejning 
Ebbe Andersen 21 48 29 21 

ebbe@sydkajen47.dk 
 

FD-NYT 
Redaktør 

Kjeld Moselund         29 25 07 66 

fd-nyt@oestkajen.dk 
 

Kontingenter i 2012: 
Aktiv (afd. 1)  750 kr. 

Aktiv ægtefælle (afd.1)  500 kr. 
Pensionist o. 65 år (afd.1) 500 kr. 
Passiv (afd. 2)  500 kr. 
Junior u . 25 år (afd. 3)  500 kr. 
Familierabat 1600 kr. opnås ved mere 
end 3 betalende medlemmer.  
En skal være medlem af afdeling 1. 
 

Frederikssund Lystbådehavn 
Kalvøvej 15, 3600  Frederikssund 
www.frederikssundlystbaadehavn.dk 
 
Formand  
Erling Thomasen 40 11 85 52 
 
Havnefoged 
Per Berg Hansen 47 38 55 03 

                  Mobil: 20 46 57 18 
Kalvøvej 15,  3600  Frederikssund 
 

e-mail: havnefogeden 
@frederikssundlystbaadehavn.dk  

 

Forside: Klar til standerhejsning 

 Foto: Kjeld Moselund  
 

Bagside: Forårsklargøringen er begyndt 

                   Foto: Kjeld Moselund  
  

Frederikssund Sejlklub 
Kalvøvej 15, 3600  Frederikssund 
www. frederikssundsejlklub.dk   

Rettelser til ovenstående bedes mailet til : fd-nyt@oestkajen.dk 
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Formandens klumme 
 

 
Nej hvor det kribler og krabler. I busk og hegn pippes der lifligt, 

og på havnepladsen er der kommet liv. Det er en herlig tid vi går 

i møde og en meget spændende tid for Frederikssund Sejlklub. 

Foråret kan godt blive hektisk, der er mange muligheder for at 

får nogle oplevelser på Fjorden. Den største og mest mandskabs-

krævende opgave bliver, når vores kendte Haldor Topsøe Cup er udvidet til et natio-

nalt kapsejladsstævne.   

 

Frederikssund Sejlklub er i samarbejde med Jægerspris Sejlklub udvalgt som et af de 

fem steder, hvor Dansk Sejlunion Grand Prix afholdes i 2017. Vi forventer, at 250 til 

300 juniorsejlbåde fra hele landet kommer hertil i weekenden 20. til 21. maj. Der 

bliver noget at se på fra Kignæs til Kølholmen. Et så stort arrangement kræver hjæl-

pere også på landjorden, så meld dig og få en opgave, der er opgaver for alle. Læs 

mere om stævnet på side 4 og kontakt Erik Bak Regueira direkte. 

 

Havnens Dag, tidligere kaldet Frederikssund for Fulde sejl bliver i år afholdt samti-

dig med de øvrige lystbådehavne lørdag den 10. juni. Den indgår i et landsdækkende 

arrangement støttet Dansk Sejlunion og FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Dan-

mark. Det foregår på vandet, på jollepladsen og foran klubhuset. Også der kan der 

bruges nogle medhjælpere bare den ene dag. 

 

Vores klubhus bliver løbende renoveret af C-holdet, og ærgerligt nok kom der en 

ekstra opgave. En cigaret smidt i papirkurven i et af de udendørs toiletter. ØV, hvor 

ubetænksomt - alt sodet til! Godt det ikke bredte sig masteskuret og hele klubhuset! 

Som I også kan læse mere om inde i bladet er alle vores møbler blevet udskiftet til 

nogen, der er mindre vakkelvorne og behageligere at sidde i. 

 

Standerhejsningen kommer snart og jeg kan godt blive lidt trist, når der ikke er større 

opbakning blandt medlemmerne til klubbens arrangementer. Det er ved sådan en 

lejlighed at man kommer i snak med andre sejlere, dem der ikke ligger på samme 

bro. Når du læser i FD-Nyt så er det ikke events det skorter på, men måske er det 

ikke de rigtige, og så er det jo blandt andet ved at komme til et af dem, at du kan ytre 

din mening. 

 

Nåh, men arbejdet på båden kalder, så god arbejdslyst. Vi ses på pladsen! 

 

Lotte Moselund 
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Giv en hjælpende hånd til Haldor Topsøe Cup 
 

Den 20. og 21. maj 2017 afholder Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter og 
Jægerspris Sejlklub et kapsejladsstævne for joller, som er et stævne i serien 
af Dansk Sejlunion Grand Prix stævner. Der forventes et felt på op til 200 - 
300 joller. Vi forventer deltagelse af ca. 12 forskellige jolletyper og at der skal 
sejles på 5 kapsejladsbaner med støtte fra 30 officielle følgebåde og mindst 
lige så mange uofficielle. Det danske sejlerlandshold vil sandsynligvis også 
deltage i bl.a. 49er og Nacra17. 
 

Banerne vil blive placeret på bredningen ud for Jægerspris (Laser, Europa, 
29er m.fl.) og ud for Frederikssund og Marbæk (49er, Optimist, Zoom8 m. 
fl.). Vi forventer at sejlerlandsholdet vil sejle udfor Tippen, dvs. MEGET tæt på 
land – så der bliver masser af aktivitet i hele området. 
 

Der er brug for ekstra hænder til de mange forskellige opgaver på både land 
og vand, så vi har brug for alle, der har lyst til at hjælpe. Også landkrabber, 
der intet ved om kapsejlads, vil blive budt hjertelig velkommen ombord. 
 

Typiske opgaver: 

• Dirigering af trafik og anvisning af plads til joller trailere 

• Bemanding af sejladsbureauer 

• Klargøring af grej til kapsejladsbanerne 

• Bemanding af dommer-, følge- og hjælpebåde på vandet 

• Gøre morgenmadsbuffet og smør selv madpakker klar til hjælpere og 
officials lørdag og søndag. 

• Camping på ’cirkuspladsen’ (på Kalvøen, mellem tennisklubben og  
indgangen til Vikingespillet) 

• Og mange andre . . . 
 

Du kan allerede nu læse om stævnet på www.haldortopsoecup.dk eller 
www.facebook.com/haldortopsoecup. Hvis du allerede nu ved hvad du kunne 
tænke dig at bidrage med, så send et par ord til mig ved at besvare denne 
mail info@brocup.dk, så kommer du med i de næste informationer. 
 

Med venlig hilsen 
Erik Bak Regueira 
Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter 
Mobil 30 95 43 75 

Til det indledende møde onsdag den 15. marts i FD's klubhus var der 
mødt omkring 35 potentielle hjælpere - også fra naboklubberne - 
som skrev sig på listen over mulige opgaver. Men der kan sagtens 
bruges flere, så meld dig gerne til Erik via ovennævnte e-mail. 

Redaktøren 
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Frederikssund for Fulde Sejl 2017 
 

 

bliver i år kombineret med 
 

Havnens Dag er en årlig begivenhed i Vild med 

Vand-havne lørdag den 10. juni 2017. 
 

Havnens Dag er et markant tilbud til lokalbefolkningen om at komme på 
havnen og havet og få en oplevelse. Arrangementerne kører samme dag i 
hele landet og retter sig mod den brede befolkning.  
 

I 2016 var Lystbådehavnen ikke med i Havnens Dag, men vi flyttede Fre-
derikssund for Fulde Sejl 2016 til Lystbådehavnen og gennemførte arran-
gementet på en enkelt dag, sammen med Marbæk Sejl- og Motorbådsklub. 
Det bliver i 2017 et lignende arrangement, men nu gennemført samtidig 
med de øvrige Vild med Vand havne. Der bliver brug for hjælpere! 
 

Det er FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, og Dansk Sejlunion, 
der sammen har skabt Vild med Vand, som er støttet af Nordea-fonden. 

Haldor Topsøe Cup  
 

DS Grandprix-stævne 2017 
 

Lørdag-søndag 20. - 21. maj 2017 
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Frederikssund og Marbæk sejlklubber 
indbyder til tirsdagssejlads 

Sejlsæsonen 2017 
 

Tirsdagssejlads i Frederikssund 
Igen i 2017 afholder Frederikssund og Marbæk sejlklubber i fællesskab ugentlige tirs-

dags-sejladser henover forårs- og efterårssejlersæsonen. 
 

Ugentlig sejlads giver god sejlerfaring 
En fast ugentlig tur på vandet er en rigtig god lejlighed til at få trimmet og optimeret 

sejladsen.  
 

Som erfaren kapsejler har du mulighed for at vride den sidste tiendedel ud af båden og 

skærpe taktikken – og er du nybegynder, kan du lære at vælge den rigtige sejlføring og 

trimme båden under forskellige vejrforhold. De erfaringer du gør dig, kan komme dig til 

stor nytte, når du skal til race, på sejlerferie eller på weekendtur med familie eller ven-

ner. 
 

Vi sejler både kap- og crusingsejlads:  
 

Kapsejlads 
Vi sejler kapsejlads efter kapsejladsreglerne og efter 

handicapmål, så forskellige både kan sejle mod hinan-

den. Bådene placeres i en startgruppe, der passer til 

bådens handicap. 
 

Har du ikke et målerbrev med oplysninger om din båds 

handicap, tildeler kapsejladsudvalget dig et estimeret 

mål. Du kan så ikke vinde præmier for de samlede 

resultater for henholdsvis forårs- og efterårssæsonen, 

men du kan vinde alle øvrige præmier på lige vilkår. 
 

Vi kapsejler for at vinde, men vi gør det for sjov – og 

så er det fint med et adrenalin-kick én gang om ugen. 
 

Cruisingsejlads 
Samtidig med kapsejladsen sejles ”Flagløb” for både, der ikke ønsker at kapsejle. 
 

I flagløbet sejles efter de almindelige søvejsregler og både skal ikke have målerbrev. 

Crusingbådene får dog tildelt et handicapmål, så de også kan sejle om præmier. 
 

Som crusingsejler: 

• behøver du ikke finde så mange gaster.  Du kan enten sejle alene eller med  

 familie og venner. 

• behøver du  ikke at sætte dig ind i komplicerede kapsejladsregler. 

• behøver du ikke at være en ørn til at håndtere en spiler eller genakker. 
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• skal du ikke bruge tid på målerbrev og vejning 

af båden. Vi tildeler dig et mål som muliggør, at 

du kan konkurrere for sjov. 
 

Og så har du en god undskyldning for at komme på 

vandet med ligesindede en gang om ugen! 
 

After sailing: 
Tirsdagssejladserne slutter med hygge i Frederiks-

sund sejlklubs klubhus, hvor kabysudvalget disker 

op med højtbelagte madder og salg af drikkevarer til 

rimelige priser. 
 

Aftenens resultater offentliggøres og situationer 

diskuteres i hyggeligt lag. Vinderne udråbes, og der 

uddeles præmier. 
 

Alle kan deltage 
Du kan deltage som sejler – både som cruising- eller kapsejler, og som skipper på egen 

båd eller som gast på en andens. 
 

Men du kan også deltage som dommer, hjælper eller i kabyssen. Vi kan altid bruge en 

ekstra hånd.  
 

Hvis du ønsker en gasteplads eller mangler gaster til din båd, hjælper kapsejladsudvalget 

gerne. Tag fat i os og vi vil forsøge at etablere kontakt.  
 

Tilmelding 
Tilmelding sker til kapsejladsudvalget – enten på mail eller telefon – eller ved at møde 

op på skippermødet. 
 

Deltagergebyret er kr. 300.- pr. båd for hele sæsonen, som starter med et skipper-
møde den 2. maj kl. 17:45 i klubhuset i Frederikssund og efterfølgende ”Tune Up”-
sejlads med start kl. 19:00. 
 

Første gældende sejlads i foråret er den 9. maj og den sidste den 27. juni. Efterårs-
sæsonen starter den 9. august og slutter den 26. september. 
 

Sejladsbestemmelser og banekort udleveres på skippermødet og vil i øvrigt være tilgæn-

gelige på Frederikssund sejlklubs hjemmeside. 
 

Vi vil gerne indbyde til et formøde, hvor vi fortæller om reglerne for startprocedure samt 

afkortning af bane.  
 

Formødet afholdes tirsdag den 25. april kl 19:00. 
 

 Med venlig hilsen 

 Kapsejladsudvalget 

 v/ Torben Gravenhorst 

 torbern@graven-horst.dk 
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På Langtur med Avalon  
 

Den 25. januar fulgte omkring 30 af sejlklubbens medlemmer Allan Carstensens intere-

sante og medrivende foredrag om sin sejlads med Avalon til Caribien og tilbage igen i 

årene 2005 - 2007. Hele turen var 14.767 sømil – det svarer til ca. 2/3 af vejen rundt om 

Jorden ved Ækvator. Det er vel også ca. 20 gange så meget, som gennemsnitsdanskeren 

sejler på et år. En stor del af turen blev sejlet singlehand. Hjemturen over Nordatlanten 

var dog i tæt følgeskab med en anden båd, en  

Ballad, som med 30' var en del langsommere 

and Avalon på 39', så Allan måtte sejle hele 

turen over Atlanten med rebede sejl. 23 dage 

alene ombord, med 5 knob i snit. 
 

Læs den fulde beretning af Allans "Langtur 

med Avalon" på www.sejlnet.dk. 
 

Redaktøren 
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STANDERHEJSNING ! 
 

med efterfølgende frokost 
 

Lørdag den 6. maj kl. 11.00 
 

 
Standerhejsning  

i 
Frederikssund Sejlklub  

 

 

På FD’s bestyrelses vegne håber vi, at se rigtig 

mange medlemmer til denne dejlige tradition,  

hvorefter klubben er vært ved en forfriskning. 
 

Frokost i klubhuset ca. kl. 12.00 
 

Kabyssen sørger for, sild og ost med lidt lunt  

ind imellem 
Pris 80,- pr. kuvert 

 

Hertil kræves tilmelding senest 1. maj,  

enten på telefon, 2267 9845  eller i klubhuset. 
 

Øl, snaps og vand købes i klubben, vin medbringer i selv. 
 

Kom og vær med, vi glæder os til at se jer alle sammen 

den 6. maj. 
 

Vel mødt – Bestyrelsen og Kabyssen 
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Foredrag om DSRS, Dansk Søredningsselsskab 
 

Vi havde onsdag den 8. marts besøg af Bo, 

stationsleder, og Christian, bådfører, hos 

DSRS i Lynæs. De fortalte med stort enga-

gement og personlig erfaring om hverdagen i 

en af DSRS' ni danske afdelinger, som alle 

er helt baseret på frivillige. 
 

DSRS bør opfattes som et supplement til det 

tidligere SOK, som nu hedder VFK, Værns 

Fælles Kommando. VFK rykker i princippet 

kun ud, når der er fare for liv. DSRS kan 

betragtes som "autohjælp på vandet". DSRS 

rykker ud, når vi går på grund, når vi sejler 

tør for brændstof og også når en sejler ikke 

kan starte sin motor og ikke tør sejle i havn 

for sejl. Et godt råd fra DSRS til alle sejlere: 

Læg vores telefonnummer ind på din mobil. 
 

Bo og Christian lagde stor vægt på, at de - til trods for at de er baseret på frivillige med-

arbejdere, som starter hjemmefra - typisk har en ankomsttid på under 30 minutter i vores 

nærområde. Det blev også fortalt, at DSRS Lynæs nu dækker hele Roskilde Fjord og 

hele Isefjorden til Holbæk. I Kattegat dækker DSRS Lynæs fra Gilleleje til Odden Havn. 
 

Et abonnement koster kun 550 kr/år. Det giver ret til hjælp fra søsterorganisationerne i 

Sverige og Norge. DSRS hjælper også - uden beregning - hvis man ikke er medlem, men 

de foreslår så, at man bliver det - eller, til dækning af de direkte omkostninger, giver en 

donation, som oven i købet er fradragsberettiget hos Skat. Læs mere på www.dsrs.dk. 
 

Redaktøren 
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Frederikssund Sejlklub inviterer til pinsetræf   

i Herslev Strand Sejlklub 

lørdag den 3. juni i Herslev 
Der er omkring tre timers sejlads derover. 

Vi låner sejlklubbens klubhus og mødes der lørdag  kl. 17 
til ”Skippermøde”, 

hvor FD giver en velkomstdrink. 

Klubben sørger for at grillen er hot kl. 19. 

Du skal blot medbringe din egen grillmad og dertil hørende   
drikkevarer. 

Om  søndagen mødes vi igen i/ved klubhuset 
til pinsefrokosten kl. 12, hvor klubben giver "en lille én". 

Tilmelding til: pinsetur@jasq.dk 

Husk at skrive, hvor mange I kommer. 

På bestyrelsens vegne 
Niels Laursen 
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Så er det igen tid til   

SRPI 2017 
der sejles i weekenden 17.-18. juni 

 
 

Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af 
Danmarks sjoveste, mest fremgangsrige sejladser. Siden 1996 er 
sejladsen vokset fra seks deltagere til 142 tilmeldte i 2016. 
 

• Sejladsen er åben for alle - udenfjords deltagere er også meget velkomne 

• Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen 

• Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere, motorbåde og sejlerskoler 

• Kapsejlads for dem, der er bidt af konkurrencemomentet 

• Tursejlads for sejlbåde, der mest er med for hyggens skyld 

• Motorbådssejlads med opgaver, hygge og konkurrencer undervejs 

• Kåring af årets sejlerskolebåd, og præmier/gaver til alle med indsendt logbog 

• En afslappet atmosfære med tid til socialt samvær og overnatning i havn 

• Flotte præmier til alle, der indsender logbogen – også hvis du udgår undervejs 

• Lodtrækning om flot præmie for tilmelding og betaling før 1. maj 
 

Stor sejlerfest og præmieoverrækkelse sidste weekend i august 
 

Tilmelding senest 1. juni 
 

Online tilmelding via www.srpi.dk/srpi foretrækkes,  
men du kan også printe et tilmeldingsskema fra hjemmesiden. 
  
Startgebyret kr. 250,- kan overføres til reg.nr. 9243 kontonr. 4577 612 051.  
Ved online betaling 'identificeres' din betaling med bådens navn.  
 

Se mere på hjemmesiden, eller kontakt  
Flemming Krag Rasmussen, plads 318 
E-mail: flejms@gmail.com, Telefon : 4050 4109 

 
Frederikssund Lystbådehavn vil være en overnatningsmulighed i år 
(som frihavn for alle SRPI'ere), men den officielle havn rykker tilbage til Marbæk  
- vi regner med, at det er færdigbygget til den tid. 
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Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub 
 

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i klubhuset 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden foreslår: Jesper Falk. Valgt. 
 
Valg af referent 
Formanden foreslår Esben Bue Christiansen. Valgt. 
 
Dirigenten takker for valget. 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til for-
eningens vedtægter og indkommende forslag er modtaget i korrekt tid. 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig og beslut-
ningsdygtig. 
 
2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger 
 
 Formandens beretning 2016 – Lotte Moselund 
  2016 var et forholdsvis rolig år uden de vilde storme.  

Bestyrelse har afholdt 7 møder i det forgangne år. Hvert medlem har 
et ansvarsområde.  
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  Medlemstallet i Frederikssund Sejlklub er p.t. 324, heraf 48 juniorer.  
  Stabilt antal juniorer. Godt at der stadig er interesse trods faciliteter. 
 

Foredrag i det forgangne år:  
49’er-sejler og OL-bronzevinder Katja Salskov-Iversen fortalte til et 
velbesøgt arrangement om vejen til OL i Rio 2016. 
Langturssejler Leif Stubkjær berettede om sejlads til det flotte, men 
barske Nordøstgrønland i sin 39 fods ketch. 

 

  Stor tak til alle de frivillige der hjælper til – uden frivillige er der  
  ingen klubliv. 
 

Vores nye hjemmeside, www.frederikssundsejlklub.dk, er kommet 
op at køre og vi har fået egen Facebook-side (søg på Frederikssund 
Sejlklub). 

 

Weekenden d. 20.-21. maj er Frederikssund Sejlklub sammen med 
Jægerspris Sejlklub vært for et stort jollestævne, hvor vi forventer 
250 sejlere. Stævnet arrangeres med støtte af Dansk Sejlunion og 
Torm. Et stævne i denne skala behøver mange frivillige og der opfor-
dres derfor til at give en hånd. 

 

Årets pinsetur d. 3.-5. juni går til Herslev og Niels Lauersen søger 
hænder til at hjælpe med arrangering af turen. 

 

FLID (Foreningen for Lystbådehavne I Danmark) er gået sammen 
med Dansk Sejlunion om at arrangere en dag til at sætte fokus på 
havne- og vandaktiviteter: Havnens Dag.  
 

Frederikssund er optaget på listen over Vild med Vand-havne og 
klubben samt lystbådehavnen arrangerer i fællesskab Havnens Dag 
– Lørdag d. 10. juni – hvor der bliver aktiviteter på fjorden samt i/
på lystbådehavnen med fest og musik på land. 
 

Vi har tidligere i august sammen med Marbæk Sejlklub afholdt Fre-
derikssund For Fulde Sejl i byhavnen og sidste år her på lystbåde-
havnen. Dette arrangement er lagt sammen med Havnens Dag og 
afholdes nu på plænen ved klubhuset. 

 
  Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) afholdes d. 17.-18. juni,  
  se FD-nyt. 
 

I november afholdt Frederikssund Kommune et fællesmøde med for-
eningerne på Kalvøen; Sejlklubben, Roklubben, Lystbådehavnen og 
Juniorsejlcenteret. Temaet var ideer for fremtiden på Kalvøen og der 
kom mange gode ideer frem. Nu er der dog gået tre måneder uden 
at vi har hørt tilbage fra kommunen, men vi venter stadig spændt.  
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Et af vore mangeårige medlemmer, Peter Tøger, tabte tidligt i år 
kampen mod kræften. Vi vil huske ham for hans sange og viser, 
æret være hans minde. 

 
Niels Lauersen laver en medlemsundersøgelse her i klubben og har i 
den forbindelse lavet et spørgeskema, som vil gå rundt efter gene-
ralforsamlingen. 

 
Vi har fået nye borde og stole, da plejecenter Lundegården skulle 
have nyt inventar og spurgte om vi ville have det gamle. Design og 
farver kan diskuteres, men nu falder man ikke ned af stolen, hvis 
beretningen er for lang. 

    
 Øvrige beretninger 
 
 Juniorsejlcentret ved Christian Hangel 

  Stabilt antal juniorer med nuværende 48 medlemmer imod 44  
  sidste år.  

Vi har fået nyt (midlertidigt) skur stillet til rådighed af kommunen. 
Nybyggeriet Søsportscenteret er stadig på kommunalbudgettet i 
2018 og jeg begynder snart at prikke til kommunen for at holde dem 
til ilden. 

  I juniorarbejdet er Erik Bak blevet en stærk bærende kraft sammen 
  med Esben. 

  Vi holdt igen i 2016 kredsstævnet Topsøe Cup med omkring  
  50 deltagere. 
 
  Genopstiller til Dansk Sejlunions bestyrelse for to år mere.  
  Der er nu to fra provinsklubberne i bestyrelsen. Prøver at skabe  
  bred sejlunion. 
 

I juniorsejlcenteret er vi udfordret af medlemstal vs. faciliteter. Der 
er base for at vi kunne være dobbelt så mange juniorer, hvis vi hav-
de bedre faciliteter og dermed blandt de største juniorarbejder i lan-
det. 

 
  Jollestævne: Haldor Topsøe Cup/Bro Cup 2017: 20.-21. maj. 

 
Junior Grand Prix; forventer 160 optimister, foruden Zoom8, Feva, 
Tera og Europa-joller. Foruden Junior Grand Prix kommer der high-
performance joller fra landsholdet; 49’er FX og Nacra 17. De bliver 
50 sejlere, der holder træningslejer og stævne. Landsholdset har 
selv anmodet om at komme og være med. 
 
Planlægger en bane for high-performance jollerne nord for Tippen, 
to-tre baner syd for Tippen og tilskuere på selve Tippen. En bane 
nord for broen med bureau i Kignæs. Hans Friis og Bjørn fra Jægers-
pris er baneledere. Styr på banebåde; det vandbaserede er ved at 
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være på plads. 
 
Forventer 200 joller syd for broen og 100 nord for (Europa og 
Zoom8). Isætning fra stranden mellem roklubben og Stenværkshav-
nen for 29’er 49’er FX og Nacra17. 

  Der bliver mange små opgaver, der skal løses på land. Vi mangler 
  stadig hjælpere. 

 
Første hjælpermøde onsdag d. 15. marts  
(regner med kl. 19:00); der kommer opslag på Facebook og hjem-
meside. Uddele arbejdsopgaver. 
Erik Bak er stævneleder, Bjørn (Jægerspris) tager sig af dommere, 
Hans Friis tager sig af landsholdet, landsektionen vil varetages af 
Torben Gravenhorst eller Christian Hangel. 
Stævnet bliver det mest komplicerede sportsevent i Frederikssund i 
2017 og kommer snart i medierne. Torben, Erik, Hans og Bjørn er 
primusmotorerne bag. 
Vi får Frederikssund på danmarkskortet. Samarbejde mellem Junior-
sejlcenteret (dermed FD og MSM) og Jægerspris; positivt at vi kan 
samarbejde på tværs af provinsklubber 

 
Torben Gravenhorst: tanker omkring firmastøtte: vi har hårdt brug 
for sponsorkroner, så hvis nogen har kontakter må de gerne slå på 
tråden. Vi kan forlange reklamer på bådene. Haldor Topsøe er titel-
sponsor. 

 
 Spørgsmål/kommentarer: 
  Ingen spørgsmål. 
 
3. Kassereren fremlægger regnskabet. 
 Kasserer, Jens-Jørgen Andersen 
 Regnskab vedlagt i seneste FD-nyt. Regnskab uddeles på borde og  
 gennemgås: 
 Årsregnskab, revideret af Gabriella Gravenhorst og Søren Bergh  
 Andersen. 
 Budget 2016 sat på siden sidste generalforsamling. 
 Stor klubhusudlejning i 2016.  
 De samlede indtægter for klubben var 328.000 kr. imod 309.000 kr. i 
 2015.  
 
Udgifter i 2016: 
  Aktiviteter  11.000 kr. imod 16.000 kr. i 2015. 
  FD-Nyt  28.000 kr. uændret. 
  Mødeudgift  8.600 kr.  
   (inklusiv mad og drikke på generalforsamlingen) 
  Dansk Sejlunion 29.000 kr. 
  Codan -114 kr. ind fra Codan fordi vi er gode kunder 
  Vedligeholdelse  20.000 kr. 
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  Varme  23.000 kr. stabilt. 
  Rengøring 31.000 kr. imod 54.000 kr. i 2015.  
   Havnen tager sig af de udvendige toiletter. 
 

Indkøb og fornyelser 5.000 kr. (lille beløb i forhold til 2015, hvor vi 
købte vaskemaskine og lamper). 

 
Finansiering: 
  Renteindtægter fra obligationer 5.000 kr. 
 
Juniorsejlcenteret: 
  Indtægter: 
  MSM tilskud 19.000 kr.  
  FD tilskud 24.000 kr.  
  Kontingenter 20.000 kr.  
  Kommune 22.000 kr. 

Frederikssund For Fulde Sejl gav overskud på 9.700 kr. i 2016 imod 
3.000 kr. forrige år hvor det blev holdt i trafikhavnen. 

  Stævnesponsorat 10.000 kr. 
 
  Udgifter: 
  Vedligehold  70.000 kr. heraf ny motor for 50.000 kr.  
   betalt af forsikringssum fra stjålet båd forrige år. 
  Uddannelse  11.000 kr. imod 19.000 kr. i 2015. 
  Trænerløn  20.000 kr. 
  Samlet set underskud for Juniorsejlcenteret på 24.000 kr. 
 
 Frederikssund Sejlklub har overskub i 2016 på 83.000 kr. 

Mål om 300.000 kr. på konto som midler til større reparationer (tag, køk-
ken o.l.). Vi har pt. Værdipapirbeholdning på 161.000 kr. 

 
 Spørgsmål/kommentarer: 

  
  Torben Gravenhorst: 
  Tomt felt (konto 1240, Kapsejlads). Der er 300 kr. i overskud på 
  kapsejlads. 

 
 Ingen indvendinger mod regnskab. Godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 
 Fra Christian Lumbye er der kommet forslag om vedtægtsændring: 
 §10. ”Valgbare er medlemmer, som er fyldt 21 år” ændres til 18 år. 

Christian Lumbye: På sidste års generalforsamling havde vi aldersgræn-
sen til diskussion; at sætte den efter den generelle alder for myndighed 
og kørekort. 

 
Christian Hangel: Valgbarhed i Dansk Sejlunion nævner ikke noget om 
alder. I den kommende bestyrelse kommer en 20-årig. 
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 Jens Jørgen: Hvad med at lade aldersgrænsen gå ud, ligesom i Dansk 
 Sejlunion? 
 
 Jævnfør §13: Forslag samt ændringsforslag kan tages til afstemning. 
 Forlag ændret til at lade aldersgrænsen i §10 udgå.  
 

Ingen fremmødte i kontingentrestance. Af fremmødte stemmes enstem-
migt for det ændrede forslag. 

  
Jævnfør §21 kan vedtægterne ikke ændres før mindst 2/3 af klubbens 
medlemmer stemmer for på den ordinære generalforsamling.  
 
Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med 
foredrag onsdag d. 8. marts kl. 18:45. 
 

 Efterfølgende foredrag af DSRS – Dansk Søredningsselskab. 
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
      Bestyrelsen foreslå uændret kontingent. 
  Aktiv        750 kr. 
  Aktive ægtefæller, pensionister og juniorer 500 kr.  
  (Pensionist fra 65 år) 
  Familiemedlemskab     1600 kr. 
 
 Ingen for ændring af kontingent. 
 
 Godt at vi er økonomisk polstrede til det 20 år gamle tag. 
 
   6.  Valg af formand. 
 Lotte Moselund er på valg, modtager genvalg. Valgt. 
 
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
   Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne bestå af syv medlemmer og to 
   suppleanter. 

Esben Bue Christiansen, Jens Jørgen Andersen og Niels Lauersen er ikke 
på valg. 

  Christian Lumby er på valg. Valgt. 
  Kurt er på valg, ønsker at fortsætte som suppleant. Genvalgt. 
  Torben Bay er på valg, modtager genvalg. Valgt. 
 
8. Valg af suppleanter. 

Christian Hangel er ikke på valg. 
Finn Eland udtræder. 
 
Der skal vælges en ny suppleant. 
Christian Rasmus Møller valgt. 
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9. Valg af revisor og revisor suppleant.   
  Gabriella Gravenhorst er ikke på valg. 
  Søren Bergh Andersen er som revisorsuppleant på valg hvert år,  
  modtager genvalg. Valgt. 
 
10. Eventuelt. 
 Torben Gravenhorst:  

 Aftenkapsejladsen om tirsdagen fungerede godt i 2016. I til sæso-
nen 2017 ændres tilmeldingen: ”Manage To Sail” fra Dansk Sejluni-
on, lettere at holde styr på kontaktinformation. Tilmelding online 
eller personligt i klubben. 

    
 Appellerer til at folk hjælper til ved stævnet d. 20.-21. maj. Vil ger-

ne have navn og email på hjælpere. Der bliver byfest samtidig med 
mad på torvet arrangeret af Frederikssund Erhverv. 

 
 Christian Hangel: 

 Regelaften d. 28. februar kl. 19:00, besked til Bjørn (Jægerspris). 
Der vil være fokus på de nye ændringer til kapsejladsreglerne.  

 
 Niels Lauersen: 

 Foredrag d. 8. marts, efter den ekstraordinære generalforsamling 
fortæller DSRS om deres arbejde med søredning i de danske farvan-
de – herunder på fjorden. 

  
 På pinseturen har vi fået lov til at låne Herslevs klubhus. 

 
Sjælland Rund På Indersiden: Vi er gæstehavn den weekend, hvor-
for vi har arrangeret frihavn og åbent klubhus. Det kommer snart op 
på SRPI’s hjemmeside. 

 
  Medlemsundersøgelse delt ud på bordene, resten sendes ud på mail. 
 
 Jens Jørgen: 
  Uddeling af klubstandere til fremmødte. 
 
  Ordet tilbage til Lotte, som takker dirigent med rødvin. 
 

Referent:Esben B. Christiansen 

Efter generalforsamlingen var der ost og rødvin til 

alle fremmødte medlemmer, som også fik udleveret 

en FD-stander til den kommende sæson. 
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Ekstraordinær generalforsamling 
i 

Frederikssund Sejlklub onsdag den 8. marts kl. 18:45 
 

Dagsorden: 
 

Forslag om at vedtægternes §10 ændres således at minimumsalder for valg-
barhed helt udgår. 

Som det fremgår af indkaldelsen i FD-Nyt 1-2017 til den ordinære generalforsamling 23. 

februar var der samtidig indkaldt til en forventet ekstraordinær generalforsamling den 8. 

marts 2017. 

Til  den ordinære generalforsamling  var der fremsat et forslag om at vedtægternes §10 

ændres, således at minimumsalderen for valgbarhed til bestyrelsen ændres fra 21 til 18 

år. På den ordinære generalforsamling blev fremsat forslag om at ændre forslaget til  helt 

at fjerne minimumsalderen. Ifølge de gældende vedtægter §13 kan ændringsforslag til 

forslag optaget på dagsordenen tages til afstemning. Ændringsforslaget om helt at fjerne 

minimumsalderen blev énstemmigt vedtaget blandt de 25 fremmødte medlemmer. Æn-

dringsforslaget blev altså vedtaget med solid stemmeflerhed, men med mindre end 2/3 af 

klubbens medlemmer, som kræves i §22. 

Ifølge vedtægternes §22 kræver vedtægtsændringer i så fald, at der indkaldes til ekstraor-

dinær generalforsamling, senest tre uger efter den ordinære generalforsamling, hvilket er 

overholdt. På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun stemmes om det æn-

dringsforslag, som er godkendt på den ordinære generalforsamling, og forslaget er god-

kendt, hvis mindst 2/3 af de fremmødte på den ekstraordinære stemmer for forslaget. 

Gunnar Kloster udtrykte utilfredshed med, at der ikke til medlemmerne var udsendt in-

formation om, at det oprindelige forslag på den ordinære generalforsamling var blevet 

ændret til at minimumsalderen blev helt fjernet, således at eventuelle modstandere kunne 

forberede sig. Argumentet var bl.a. at bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig et økono-

misk ansvar, som man ikke kan pålægge unge under 18 år. 

Ændringsforslaget blev sendt til afstemning: 1 stemte imod, 1 undlod og 15 stemte for 

forslaget. Ændringsforslaget blev vedtaget. Sætningen om minimumsalder for valgbar-

hed udgår af vedtægternes §10. 

Kjeld Moselund 
Dirigent og referent 

Efter den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen konstitue-

ret sig med Niels Laursen som næstformand i stedet for Christian Lum-

by, som redigerer FD's hjemmeside. Niels Laursen afløser også Torben 

Bay som FD's repræsentant i Lystbådehavnens bestyrelse. 

Redaktøren 
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Klubhuset har fået "nye" møbler. 
Som nogen måske har bemærket, er alle møblerne i klubhuset blevet udskiftet. Da vores 

lokale "Aktivitetscenter for Seniorer" på Lundebjerggård holdt nytårskur for de frivillige 

hjælpere, blev det meddelt, at centret havde fået en bevilling til udskiftning af alle møb-

lerne i caféen. Blandt deltagerne var flere FD-medlemmer, heriblandt Knud Jensen, som 

de seneste fem år har haft til opgave at reparere de vakkelvorne stole og borde i klubhu-

set. Knud så straks muligheden for at få udskiftet til noget mere solidt, og ved forman-

dens mellemkomst blev det arrangeret, at FD kvit-og-frit kunne overtage størstedelen af 

møblerne, når blot vi selv fjernede dem. Resten gik til golfklubben. Som det fremgår af 

billedet har de "nye" stole armlæn og er derfor mere komfortable at sidde i i længere tid. 
 

Det viste sig dog - i forårssolens klare lys - at man godt kunne se, at stolene i en årrække 

har stået i en café, hvor der ofte serveres kartofler med brun sovs. Det blev derfor beslut-

tet at lade et professionelt firma sørge for en total rensning af al polstring. Desuden har 

C-holdet adskilt alle 80 stole og afvasket alle stellene. Så hvis I fremover ser snavs på 

stolene, så er det helt sikkert "vores eget". Bordpladerne trænger også til en gang slib-

ning og lakering. Det klarer C-holdet til efteråret. 

Redaktøren 
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Mindeord 
Den 16. februar 2017 døde Peter Thøger 

efter nogen tids kræftsygdom. Peter efterla-

der sig Herdis, to børn og børnebørn. Peter 

og Herdis flyttede til Frederikssund i moden 

alder, men formåede i løbet af kort tid at 

skaffe sig nye bekendtskaber og interesser, 

heriblandt sejlsport. Peter fik sit gamle ønske 

om egen båd opfyldt, i alt blev det til tre 

både, den sidste en LM27, som blev passet 

og plejet.  

Peters gode humør og omgængelige væsen gjorde ham kendt og afholdt på havnen, 

og han har været medlem af både havnens og sejlklubbens bestyrelse. Ikke mindst 

kabysudvalget har Peter sat sit præg på og mange gange været primus motor, når der 

skulle laves større portioner mad i kabyssen.  

Til de sociale arrangementer i klubhus har han med sin klare og kraftige baryton 

sunget for på mange skålsange, hvilket vi alle vil savne ved næste arrangement. Pe-

ters store passion for Skotland og destillerede produkter derfra er vi mange, der har 

nydt godt af i tidens løb. Der var altid hjælp at hente hos Peter, hvis man skulle have 

mast af eller på, ved søsætning eller noget helt tredje.  

På trods af at det med tiden stod klart, at sygdommen var ved at vinde, hørte man 

ham aldrig klage, han kunne stadig finde glæde ved de små ting i tilværelsen, også 

efterhånden som kræfterne svandt. Peter blev bisat ved en smuk ceremoni i vores 

klubhus på den flotteste solskinsdag i januar. Vi har alt for tidligt mistet en god ven 

og kammerat. 

Æret være hans minde 

Gunnar Kloster 
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Velkommen til nye medlemmer  
Frederikssund Sejlklub har siden januar 2017 optaget følgende nye  

medlemmer. Vi byder velkommen til alle, og håber at I får rigtig  

mange gode oplevelser på vandet. 

Henrik Hartvig Møller 

Mathias Willum Larsen 

 

MSM Sejlerskole  
for let øvede 

 

Denne sejlerskole er for dig som har taget duelighedsbevis, og 
gerne vil lære noget mere. Der vil bl.a. blive øvet sejltrim til tur- og 
kapsejlads, spilersejlads, mand over bord med dykkere, havnema-
nøvre i fremmed havn og matchrace. Sæsonen indledes med en teo-
riaften i sejltrim. 

 

Sejlerskolen har plads til 15 elever. Der bliver sejlet hver tors-
dag i de to skolebåde, samt i en af elevernes private båd, 8 gange 
før og 8 gange efter sommerferien. Der vil være instruktør på mindst 
6 gange i løbet af sæsonen.  

 

Du skal være medlem i MSM eller FD og have duelighedsbevis, 
for at kunne deltage. 

  Pris: 1.250,- per person. 
 

Vil du vide mere, så kontakte Formand Pia Eliasson  
Tlf. 51331373  eller mail formand@msm-klub.dk  
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Sejl og bådkalecher 
holder længere! 

 

Vi vasker alle typer og størrelser af 
sejl og bådkalecher, så de bliver helt 
rene og fri for salt. 
 

- Bådkalecher, rens + imprægn. pr. kg.  
kr. 285,- (min. 2 kg.) 

- Sejl, vask pr. m2 kr. 66,-  
- Gulvtæppesæt til båd  

kr. 750,- (Max. 6 m2)    
-  Polstrede bådhynder, efter tilbud 
 

Hentet og bragt i alt kun 125,00 kr. 
 over næsten hele landet 
 

Telt- og Sejlvaskeriet, 
Ryttermarken 2 B, 3520 

Farum, telefon 4499 4141 
renseriet@renseriet.dk   www.teltrens.dk 

 

3 F. Sejl og Bådudstyr 
v/ sejlmager Ove Franch 

 

ALT I BÅDEUDSTYR 
FREMSTILLING OG REPARATIONER AF 

SEJL, SPRAYHOODS, BÅDKALECHE M.M. 
 

FREDERIKSSUND LYSTBÅDEHAVN 
TLF.: 4731 1000 
FAX: 4734 1000 

 

3f@sport.dk / www.3f-s-b.dk  
 

Når sulten melder sig, husk: 

3F Grillen i Frederikssund Lystbådehavn 
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Næste nummer af FD-NYT forventes udsendt  

medio juni 2017 

 

Deadline 1. juni 2017 
 
 

Send en artikel om din sommerferietur,  

renoveringen af din båd,  

eller andet spændende, gerne med billeder. 
 

Optagne artikler præmieres med en flaske vin 

Aktivitetskalender 2017 
  

 Tirsdag den 25. april  19:00 Formøde til aftenkapsejlads 

 Tirsdag den 2. maj  17:45 Skippermøde til aftenkapsejlads 

Lørdag den 6. maj  11:00 Standerhejsning  

Weekenden 20. - 21. maj  Haldor Topsøe Cup 

Weekenden 3. - 4. juni  Pinsetur til Herslev Strand Sejlklub 

Lørdag den 10. juni  10:00  Havnens Dag/FFFS 2017 

Weekenden 17. - 18. juni  SRPI 2017 - Sjælland Rundt på Indersiden 

 

Faste ugentlige aktiviteter 

Mandage 18:00  Juniorsejlerne  

Tirsdage  (9/5 - 27/6) 19:00 Aftenkapsejlads   

Torsdage 18:00 Juniorsejlerne 

Torsdag lige uger  10:00 C-holdet  

(indtil 6/4) 
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