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FFFFARUMARUMARUMARUM    SSSSEJLKLUEJLKLUEJLKLUEJLKLUBBBB    
Medlemsblad for Farum Sejlklub 

”Furesøbad”- 3500 Værløse 
Danske Bank  reg. nr. 1551 6187455 

Bestyrelsen 
Formand    Jørgen Juul Rasmussen       51 66 12 65 
Næstformand    Per Duelund                     44 48 36 19 
Kasserer    Arne Nørby Rasmussen      44 95 34 81 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Ungdomsleder                 Anders Petjursson               44 48 54 28 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Suppleant    Stefan Lindeberg         61 28 07 20 
         
Seniorafdelingen 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Sejlerskoleleder    Bjørn Pedersen        22 76 23 02 
Kapsejladsleder    Claus Bidstrup                     44 47 77 73  
 
Driftsafdelingen 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Havnemand    Jørn jensen                       44 48 37 32 
Pladsmand    Jon Kjartansson               44 95 79 15 
Halmand    Stephan Nandrup-Bus         60 81 98 99 
Nøglemand    Per Christoffersen        22 36 72 73 
 
Miljøudvalg 
Hovmester    Sanne Parkhøi         60 65 22 44          
 
Informationsudvalg 
Redaktør    Henry Andersen        44 95 31 98 
Web-master    Liselotte Müller                   27 28 97 13 
Medlemsservice   Jørgen Nielsen         45 81 19 99 
 

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk 



KALENDEREN 
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FAS Wayfarer stævner mod fremmede kyster.  (Bogø)   Foto: Poul Ammentorp 

Fr  24.04  Jazz og mad ( se side 29 ) 

Lø  25.04  Søsætning kl. 07.00  ( side 6 ) 

Sø  26.04   Standerophaling 14.00 

Ti   28.04  Tirsdagstræning starter ( side 25 ) 

To  30.04  Første torsdagsmatch  

Lø  02.05  Oprydning på jollepladsen kl. 10.00 

On  03.06  Best. og KU-møde 

Sø  13.09  Furesømesterskab 

Fr   18.09 - 20.09 DM i Yngling på Furesøen 

Sø  27.09  Sidste torsdagsmatch og 

   Præmieuddeling 

03.10   Bådoptagning I 

24.10   Bådoptagning II 

25.10   Standernedhaling 14.00 

                  Se ungdomskalenderen side 19 ! 
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FORMANDEN BERETTER 

I begyndelsen af marts afholdtes ordinær generalforsamling, hvor vo-
res kasserer gennem 6 år Torben Lindved for sidste gang skulle aflæg-
ge regnskab. Et regnskab, der i øvrigt endnu en gang viste, at klubben 
har en sund økonomi og dermed sætter os i stand til både at iværksætte 
nye initiativer og til at modstå uforudsete omkostninger i betryggende 
omfang. Ifølge vedtægterne skulle Torben gå af efter tur, og heldigvis 
havde Arne Nørby Rasmussen stillet sig til rådighed som kandidat til 
kasserer og blev enstemmigt  valgt. Arne har i mange år været supple-
ant til bestyrelsen og har fungeret som referent ved KU-møder og ge-
neralforsamlinger, og jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med Ar-
ne på hans nye (og krævende) post. Vi takker Torben for hans store 
indsats med at få strømlinet vores regnskabssystem, så vi i dag på bed-
ste vis løbende kan følge med i vores økonomi.  
 
Vi har i midten af marts afholdt bestyrelses- og KU-møder og her fået 
fastlagt en stor del af sæsonens kalender, som det fremgår af dette 
Klubnyt og hjemmesiden.  Her vil jeg gerne nævne specielt, at klubben 
har påtaget sig at arrangere DM for Ynglinge d. 18. - 20. september 
2015. I den forbindelse vil vi forsøge at få så mange som muligt af vo-
re egne Ynglinge på vandet, og udover de deltagende sejlere vil der 
blive behov for hjælpere både på vand og land. Mere herom efterhån-
den som planlægningen skrider frem. 
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Vi har længe været opmærksomme på, at kommunen arbejdede på at fin-
de besparelser for de kommende år også inden for kultur- og fritidsområ-
det. Folkeoplysningsudvalget og Furesø Idrætsråd har været inddraget i 
disse øvelser, og efter forskellige forslag har været på bordet, er man nået 
frem til at spare på tilskudsområdet, hvilket primært påvirker os på træ-
nertilskuddene. Nedskæringerne træder i kraft per 2. halvår af 2015 og vil 
koste os nogle tusinde kr. om året. Når andre områder i kommunen skal 
skære, er det jo også kun rimeligt at vores område skal bidrage, og det er 
umiddelbart ikke værre, end vi kan tilpasse os de nye betingelser uden at 
skulle skære i vores aktiviteter. 
 
Det vides, at kommunen arbejder på at få lavet en ny driftsaftale på Fure-
søbadområdet omfattende både anlægget, kiosk og restaurant. Der forven-
tes yderligere detaljer lige omkring deadline for Klubnyt, og vi ved p.t. 
ikke, hvad det kommer til at betyde for driften af vores faciliteter. Hold 
evt. øje med lokalavisen om nyt i sagen. 
 
Da det ind imellem sker, at (tidligere) medlemmer efterlader både, ofte i 
dårlig stand, på jollepladsen, og da vi generelt har en del ældre både i 
klubben, har vi undersøgt hvordan man på en rimelig måde, økonomisk 
såvel som miljømæssigt, kan få skrottet en båd. Vi har fået lokaliseret et 
par skrothandlere i det nordsjællandske område, der vil påtage sig denne 
opgave. Prisen for selve skrotningen ligger angiveligt omkring 1 kr/kg, 
hvis man selv afleverer skroget, og afhentning er af det ene firma angivet 
at kunne fås for 650 kr. (for en jolle?). Der synes således ikke at være no-
gen undskyldning for ikke at sørge for, at et kasseret skrog fjernes fra vo-
res område. Klubben vil i givet fald være behjælpelig med oplysninger 
om skrothandlerne. 
 
Jeg glæder mig til at se mange af jer i den kommende tid være i gang med 
at klargøre bådene, så de er klar til træning, kapsejlads og hyggeture. 
Husk også standerhejsningen d. 26. april kl. 14.00, hvor hovmesteren som 
sædvanlig vil servere lidt mundgodt  i klublokalet. 
 
Jørgen Juul Rasmussen 



6  

KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES 
 

Søsætningen er planlagt til lørdag d. 25. april 2015 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 og helst ikke meget senere aht. 

Undertegnede, der har lidt travlt med at organisere 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 sø-
sætningen 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 af-
viklet 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, så-
ledes at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart 
efter søsætningen. 

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson, og som vanen tro en god søsæt-
ningsdag. 

Med _/)_/)_/) hilsen 

Jørn Jensen 

Obs !!! 

Hvis vejret mod forventning - skulle drille meget, så der kræves en  
udsættelse, vil der være opslag i klubben samt på vores hjemmeside. 
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Referat af ordinær generalforsamling i Farum Sejlklub 
tirsdag den 5. marts 2015 

 
Sted: Undervisningslokalet i Farum Sejlklub, Furesø Marina. 
Tid: 19:00 
Antal fremmødte:  22 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 vedtæg-
ternes §11, §15 og §18: 

6.1        Næstformand (Per Duelund  er villig til genvalg 
6.2        Kasserer (Torben Lindved kan ikke genvælges) 
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 (Sanne Parkhøi er villig til genvalg) 
6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 
6.10 Revisorer  
6.11 Suppleant til bestyrelsen 
7 Eventuelt 

ad 1, Valg af dirigent 
Poul Ammentorp blev enstemmigt valgt til dirigent. 

Indkaldelsen blev konstateret rettidigt udsendt. (Publiceret i Klubnyt 
nr. 1, primo februar 2015, samt annonceret på klubbens hjemmeside) 
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ad 2, Beretning fra bestyrelsen 

Formanden opridsede de vigtigste begivenheder fra det forgangne år: 

Beretningen er her gengivet i sin fulde udstrækning. Beretningen findes også på 
klubbens hjemmeside www.farumsejlklub.dk. 

”2014 kan man sige har været et normalt år uden de store begivenheder eller ud-
sving. Vi har haft den fornøjelse, at skulle "formøble" de penge vi fik ind i forbin-
delse med vores jubilæum. Af større ting vi har anskaffet i den forbindelse kan 
nævnes 2 nyere optimistjoller, en projektor og et antal oppustelige bøjer. 

Ungdomsafdelingen har haft godt gang i træningen på mandage og tirsdage primært 
i opti'erne, men der har også været et lille hold i de større joller. Midt i sæsonen var 
der ca. 25 aktive sejlere til træningerne. Der har igen været afholdt fuldt tegnede 
intro-kurser i opti'er i maj og i august, og det medførte en halv snes nye medlem-
mer. Derimod var der ringe tilslutning til sommerlejren i Herslev, idet kun 4 sejlere 
deltog fra os. 

Det kneb også med tilslutningen til et stævne vi afholdt med orienteringssejlads i 
august i samarbejde med Dansk Sejlunion (DS) og de øvrige klubber i søen. Der 
var også sendt invitationer ud til andre sejlklubber i vores kreds. Men der meldte 
sig kun 6 sejlere fra BISK og 10 fra FAS. Trods den lidt ringe tilslutning blev det 
besluttet at gennemføre stævnet, idet det var et pilotprojekt, hvor man ville afprøve 
et koncept udviklet af DS, med henblik på at kunne tilbyde det til andre sejlklubber. 
Det virkede i øvrigt som om deltagerne syntes det var en god oplevelse, med fine 
udfordringer og en masse friske røde kinder. 

Seniorafdelingen har afholdt de sædvanlige træningsmatcher om tirsdagen i ynglin-
gene. Der er et pænt antal sejlere involveret i denne aktivitet, og de fleste af bådene 
møder op til de ugentlige matcher, og enkelte besætninger deltager også i stævner 
rundt omkring i løbet af sæsonen og får dermed klubben repræsenteret udadtil. I det 
hele taget synes jeg, at miljøet omkring ynglingene har udviklet sig til et godt tilbud 
også til nye sejlere i klubben, som her kan udbygge deres sejlkundskaber og træffe 
andre medlemmer. 

Der har i 2014 været rigtigt godt gang i torsdags-/søndagsmatcherne, med stor del-
tagelse især af Wayfarer og Ynglinge. I det blandede felt med såkaldt langsomme 
kølbåde, kunne man godt ønske sig at se nogle af de nye Trisssejlere. Heldigvis 
deltager der andre bådtyper som Junior og Lynæs, så der som regel også i denne 
klasse er et pænt felt. 

Klubmesterskab blev ikke afholdt i 2014, da der de senere år stort set ingen tilslut-
ning har været til det. Men der blev afholdt det sædvanlige Furesømesterskab i sep-
tember. 
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Det traditionelle Trisstræf i juni har heller ikke i de senere år kunne trække mange 
deltagere. Vi havde derfor aftalt med de andre klubber i søen, at vi kunne deltage i 
YFs sejlads Sjælland Rundt Indenom, og der var et mindre antal både fra FAS, der 
deltog.    

Sejlerskolen har som sædvanligt haft problemer med at skaffe nok instruktører. Men 
med en stor indsats fra Bjørn, både med at organisere undervisningen og selv instrue-
re, er det lykkedes at få et antal sejlere udskolet. 

Wayfarerne har også haft gang i deres sædvanlige aktiviteter både i og uden for søen. 
Faktisk er der jo en del af disse sejlere, der hvis søen er isfri, sejler hele året rundt. Og 
igen i 2014 har de også vist flaget ved DM, idet Dennis Nielsen vandt guld som gast 
hos Ove Skovgaard Mortensen fra Sejlklubben Køge Bugt, og der var 5 FAS både 
med i top ti. Godt gået! 

Generelt har der ikke har været så meget gang i de arrangerede sociale aktiviteter. Vi 
må jo blot konstatere, at der ikke synes at være det store behov blandt medlemmerne, 
da ingen eller kun få melder sig, når det er blevet forsøgt. Hovmester Sanne invitere-
de til sommerfest i august, hvor en lille flok fik sig en hyggelig aften. Heldigvis fore-
går der jo en del uorganiseret social aktivitet f.eks. i forbindelse med de løbende akti-
viteter og selvfølgelig de ugentlige lørdagstræf i klublokalet i vintersæsonen. 

Driftsafdelingen har holdt godt styr på vores faciliteter. De ansvarlige varetager hel-
digvis deres job i det daglige uden den store indblanding fra bestyrelsen. Hvis der 
nogle gange er noget rod i butikken et eller andet sted, så skyldes det som regel, at 
enkelte medlemmer ikke lige kan finde ud af det, måske ofte af uvidenhed. Så her har 
vi en løbende opgave med at synliggøre de regler der gælder og evt. følge op på dem. 

Vi har i havnen fået repareret og forstærket det sydlige slæbested i løbet året. I første 
omgang p.g.a. almindeligt slid og i sidste omgang p.g.a. en skade opstået, da en entre-
prenør slæbte noget tungt grej op ad slisken. En del af skaden vil blive dækket af en-
treprenørens forsikring. Men mange andre end FAS bruger slæbestedet, f.eks. Falck, 
andre myndigheder og private, da det tilsyneladende er det slæbested i søen, hvor der 
er de bedste adgangsforhold. Vi vil derfor på et tidspunkt, f.eks. når vi næste år skal 
have fornyet vores driftsaftale med kommunen om det faste broanlæg, diskutere med 
dem, om kommunen ikke bør bidrage til vedligeholdelsen af slæbestedet. 

Det faste broanlæg kræver efterhånden også en del indsats og penge. Indtil videre har 
det lige løbet rundt med de bropenge der opkræves. Men over de næste par år er det 
nødvendigt at få færdiggjort den afstivning under vandet, der er påbegyndt og at få 
udskiftet brodækket. Som nævnt ved andre lejligheder, lægger vi stor vægt på, at hol-
de anlægget godt ved lige, så vi ikke pludselig står med et faldefærdigt anlæg, som 
der skal skaffes en masse penge til at bringe på fode, jvf. den nye havn i YF. 
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Medlemssituationen er den, at vi ved årsskiftet havde 252 medlemmer, hvilket er 
det samme som sidste år. Selv om vi kunne ønske os flere medlemmer, så skal vi 
nok generelt være tilfreds med status quo i medlemstallet, da sejlsporten generelt 
mister medlemmer i disse år. Så stort cadeau til dem af jer der via jeres indsats med 
træningsarrangementer, sejlerskole og introkurser skaffer os nye medlemmer. 

Som det fremgår af regnskabet har vi en sund økonomi. Vi har været forskånet for 
større uforudsete udgifter i 2014 og kan derfor sætte penge af til dårligere tider. Det 
er dyrt at holde vores både i god stand, så derfor er det rart at vide, at vi i givet fald 
har penge til en ny motor, båd, sejl o.l. når behovet opstår. 

Så vil jeg også gerne lige benytte lejligheden til at nævne at Mikkel Elmholdt for 
nylig blev tildelt Furesø Idrætspris - NordeaFondens ”Det Gode Liv Pris” for sin 
utrættelige indsats i vores ungdomsafdeling. Udover æren og et diplom fulgte der 
5.000 kr. med, som Mikkel kan anvende i sit videre arbejde i ungdomsafdelingen. 
Fra bestyrelsens side vil vi gerne udtrykke et stort tillykke for den velfortjente pris. 

Til slut en tak til ledere, funktionsansvarlige og menige medlemmer, som har bidra-
get til at få klubben til at køre. En særlig tak skal lyde til Torben Lindved, der efter 
6 år på posten som kasserer skal gå af efter tur.  

 

Bemærkninger fra salen: 

Der er åben adgang til slæbestedet. Det er Naturstyrelsens regler, der er gældende. 

Klubben opfordrer til at benytte kranen mere, hvis det er muligt, da slæbestedet 
primært er dimensioneret til joller. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.  

ad 3,  Årsregnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2014, som i sin fulde udstrækning er præsen-
teret i Klubnyt nr.1 -2015. 

Følgende blev fremhævet ved fremlæggelsen: 

Første år med regnskab via Klubmodulet, som fungerer rigtig godt. 

Beløb i parentes er budgettal. 

Indtægter 

Kontingenter i alt kr. 241.000,-  (235.000)  

Indtægter i alt kr. 335.000,-  (324.000)  
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Udgifter 

Administration kr. 108.000,-  (121.000) 

Forsikringer og kontingenter til DSU er den største post i administration: 
kr. 87.000,-  (93.000) 

Udgifter til Klubmodul betales delvis af kommunen. 

Senior afdelingen har brugt meget lidt kr. 461,-  (39.000). Seniorlederen 
lovedede, at det ikke vil fortsætte sådan ! 

  Ungdomsafdelingen har brugt kr. 97.000,-  (107.500) 

Driftafdelingen har brugt kr. 52.500,-  (46.000) 

Udgifter i alt  kr. 321.000,- (313.500) 

Driftoverskudet er herefter opgjort til kr. 13.700,-  (10.800) 

Aktiverne består primært af indestående på bankkonti. 

Aktiver i alt er opgjort til kr. 620.118,-  

Der er betydelige henlæggelser, i alt kr. 251.165,- 

Anlægsformuen er pr. 31-12-2014 opgjort til kr. 540.000,- 

Egenkapitalen er herefter ved årets udgang kr. 290.845,- 

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter godkendtes af ge-
neralforsamlingen. 

Havneregnskab 

Kassereren fremlagde herefter havneregnskabet, som ligeledes er publice-
ret i sin helhed i Klubbladet (Nr.1,  feb-2014) 

Indtægter:     94 kkr  (47 betalende både) 

Udgifter:   113 kkr er gået til vedligeholdelse af 
                 broanlægget 

Overskud:   -20 kkr 

Egenkapital pr. 31-12-2014  28 kkr 

 

Ingen kommentarer fra salen til regnskabet, som herefter godkendtes af 
generalforsamlingen. 
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Ad 4 Indkomne forslag 
Ingen forslag var modtaget inden den i vedtægten fastsatte frist. 

Ad 5 Fastsættelse af indskud, kontingentsatser samt budget for 2015 

Budgettet for 2015 blev fremlagt af kassereren baseret på uændrede kontingentsat-

ser. Kontingentsatserne er ligesom budgettet for 2015 vist i detaljer i Klubbladet 

( Nr.1, feb 2015) 

Budgetforslaget for 2015 er meget tæt på budgettet for 2014. 

Prisen for havnepladser er i 2015 uændret kr. 2000,- 

Budgettet for 2015 blev godkendt af generalforsamlingen. 

Diskussion om broanlæggets fremtid: 

Broanlægget har nu stået i en del år, og reparationudgifterne er kraftigt stigende. 

Samtidig er vedligeholdelsesaftalen med Furesø kommune ved at løbe ud. 

Bestyrelsen/KU vil i år arbejde på at få kommunen til at hjælpe med de større repa-

rationer, ligesom kommune jo står for den primære vedligeholdelse af svømmehal-

len, Arenaen, tennisbaner etc. Til brug for andre sportsklubber.   

 
Ad 6  Valg til bestyrelse og udvalg 
 

6.1        Næstformand (Per Duelund blev genvalgt) 

6.2        Kasserer (Arne Nørby Rasmussen blev valgt) 

6.3 Seniorleder (Jan Hellinghus blev genvalgt) 

6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen blev genvalgt) 

6.5 Ungdomsleder ( Anders Petjursson  blev genvalgt) 

6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup blev genvalgt) 

6.7 Driftleder (Jørn Jensen blev genvalgt) 

6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi blev genvalgt) 

6.9 Redaktør (Henry Andersen blev genvalgt) 

6.10 Revisorer (Torben Lindved og Poul Ammentorp) 

6.11 Suppleant til bestyrelsen (Stefan Lindeberg ) 
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Ad 7  Eventuelt 

Bjørn: 

Forslag om at klubmedlemmerne opfordres til at køre med en label med klublogo i 
bilens bagrude, for at styrke kendskabet til Farum Sejlklubs aktiviteter, i håb om at 
kunne hverve flere medlemmer. 

Søren: Jollemærker, som kunne være velegnede til formålet, findes allerede. 

Sagen tages op på næste KU-møde. 

Der var god opbakning til ideen fra forsamlingen.  

Jytte: 

Til september er der Ynglinge DM, som afholdes på Furesøen. Konkret 19-20 sep-
tember i FAS. 

Der vil blive brug for mange hjælpere, så der opfordres til at reservere den pågæl-
dende weekend. J 

Jan: 

24/3-2015   kl 19:00 afholdes seniormøde i klublokalet primært om det forestående 
DM i Yngling  

Poul: 

Hallen er fyldt op med både, men der sker ikke meget. Bedre organisering af plad-
sen efterlyses. 

Der har ikke været muligt at klemme selv en Optimistjolle ind. 

Halmanden opfordres til at stramme op på administrationen af hallen. 

Sagen tages op på næste KU møde. 

Ønske om et bådehus til gummibådene ønskes genfremsat, så de ikke tager plads 
op i hallen. 

Reklame for FAS filmklub. Med ca. en måneds interval vises en udvalgt film, som 
herefter diskuteres ved den umiddelbart efterfølgende frokost. (vintersæsonen) 
Potentielle interesserede kan sende mail til Poul Ammentorp. (Pouls adresse kan 
oplyses ved henvendelse til formandXfarumsejlklub.dk) 
 
Fredag 24/4-2015 er der annonceret fest på Furesøbad. Tema:  Jazz og Mad 
Wayfarer Stompers vil underholde.   
Arrangementet vil blive annonceret på hjemmesiden og i næste klubnyt. 
Man kan bestille bord via restaurantens hjemmeside. 
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Jørgen: 
Ny aspirant til havnemandsposten efterlyses. Vedkommende vil indledningsvis 
kunne være føl for Jørn Jensen en periode. Jørn er fagmand inden for netop 
dette felt, så der er god mulighed for at kunne tilegne sig en masse viden på 
området. 
 
Mødet sluttede kl. 20:40  
 

Referent: 

Arne Nørby Rasmussen 7-3-2015 
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2015 
For sæsonen 2015 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 2014 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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HALLENS reglement i FAS 
Hallen er beregnet til opbevaring af klubbens følgebåde og vedligeholdelse af klub-
medlemmernes både. Endvidere opbevares master, Opti-sejl, andre sejl, redningsveste 
og  nummerplader etc. på dertil indrettede steder.  

1.  Klubmedlemmernes både  kan stå inde i hallen i begrænsede tidsrum (2-4 uger)- 
specielt om vinteren. Der søges om "opholdtilladelse" på halmandXfarumsejlklub.dk. 
Man kan ikke forvente, at ens båd kan blive stående uden tilladelse. Både, som er i 
hallen, skal være letflyttelige  dvs  på hjul. 

2.  Skabene udlånes til klubbens medlemmer, der betaler aktivt seniorkontingent. Et 
skab per besætning, der har egen båd og selv sørger for hængelås. Hver maj måned 
skal " skabsejerne" vise, at skabet benyttes. Dette gøres ved at signere en ophængt  
liste i hallen. Er den ikke signeret den 1 juli, videregives skabet automatisk og uden 
varsel til den næste i køen. Ventelisten kommer man på ved at maile en anmodning til 
halmandXfarumsejlklub.dk.  Halmanden kan til enhver tid få åbnet skabet, hvis der er 
mistanke om f eks lækkende kemikalier. Der kræves klubnøgle for at have skab (ellers 
kan man jo ikke låse hallen efter sig!). For at indholdet ikke skal falde ud, bør lågen 
være lukket med minimum et bøjet søm - lukkede skabe er pænest. 

3.  Ved Vedligeholdelse af både skal der vises hensyn så der ikke støves. Brug af vin-
kelsliber, excentersliber og rystepudser og lign. værktøj må kun benyttes med pose 
eller udendørs. Kør båden udenfor. Ved brug af organiske kemikalier skal porten åb-
nes, hvis ikke båden tages ud (krav hvis andre personer i hallen). Det tilrådes at bære 
maske og andet relevant beskyttelsesværn.  

4.  Sejlene, som ligger på hylderne, skal bære tydeligt medlemsnummer i de 3 barme 
eller på posen. Gør de ikke dette, kan halmanden inddrage dem uden varsel.  

5.  Master og bomme, som er i hallens område, skal vise tydeligt: bådtype og båd-
navn. 

6.  Rygning er ikke tilladt. 

7.  Ophold i hallen er helt på eget ansvar. 

8.  Oprydning-efter-dig er et fy-ord. Da din mor (forhåbentligt) ikke kommer her, så 
efterlad sted og sager, som du og alle dine "legekammerater" kunne ønske sig at gen-
finde stedet og sagerne. 

9.  Som medlem af  FAS er man forpligtet til at overholde og acceptere ovenstående. 

                                             "HUSK  DIT  EFTERNAVN" 

Godkendt af KU  og  Halmanden                                                 Marts   2015   
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UNGDOMSAFDELINGEN 

 
Vinter-teori 
Vi har nu afsluttet vinter-
teoriundervisningen. Der 
har generelt været et rime-
ligt fremmøde, så vi takker 
både Poul Ammentorp og 
Christian Paaske for deres 
engagement i sagen. 

Tera-jolle projekt. 
Som beskrevet i sidste num-
mer af Klubnyt har vi søgt 

om midler til at anskaffe et antal nye sejljoller af typen RS Tera til Ung-
domsafdelingen.  

Vi nu har fået positivt tilsagn fra både Tuborgfondet og Nordea Fonden, 
som hver har valgt at støtte med midler til anskaffelse af én jolle. 

Vi har bestilt 2 stk. RS Tera-joller som gerne skulle være klar til opstart af 
sejlersæsonen i år. Vi har selv midler til at købe én ekstra jolle. Vi håber at 
få tilsagn fra en fond mere, og så bestille to ekstra joller til efterårsæsonen. 

Opstart af sejlersæsonen 
Vi starter sæsonen mandag 20. april 2015. Det er en uge tidligere end vi el-
lers plejer, men vi satser på at den milde vinter betyder at vandet er varmt 
nok.  

Vi opretter træningshold både mandage og tirsdage. Om mandagen træner vi 
udelukkende enmands-joller (optimist og Tera), både for øvede, let øvede og 
nybegyndere. Om tirsdagen træner vi primært tomands-joller (29er og 405), 
men vil også køre et intro-hold for optimister. 
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Ma  13.04 Svømmeprøve ungdomssejlere. Værløse Svømmehal 17.00-18.00 

Sø   19.04 Forårsklargøring af ungdomsjoller, 10.00 - 12.00 

Uge 17  (20. - 24. april) Opstart forårssæson for ungdomssejlere 

Uge 19  (4.- 8. maj) Opstart intro-hold for ungdomssejlere 

Sø   21.06 Sejler-søndag, ungdomssejlere 

Uge 26  (22 - 26. juni) Sidste træning før sommerferien for ungdomssejlere 

27.06  -  02.07      Herslev sejlerlejr for ungdomssejlere 

Uge 33  (10.  -  14. aug.)  Opstart efterårssæson for ungdomssejlere 

Sø  06.09  Klubmesterskab, ungdomssejlere 

Uge 41   (5. - 9. oktober)  Sidste træning for ungdomssejlere 

UNGDOMSKALENDER 



20  

Vejledning ang. jollepladser  
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  for medlemskab i FAS (klubmodul  100) med jollepladsge-

byr (klubmodul 201) for plads til din jolle med jollevogn under,  og hvis du har 

yderligere behov for plads til landevejstraileren (klubmodul 202) , alt betalt 

automatisk i årets begyndelse til sejlklubben.  Du behøver ikke foretage dig 

yderligere , jollemærkat bliver sendt til dig automatisk engang i starten af maj 

måned.   

Der er fast tradition for jollepladsoprydning lørdagen kl. 10, 1-2 uger efter køl-

bådssøsætningen (annonceret i FAS-nyt april nummer), dette opfordres jolle-

pladsindehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer efterfulgt af en 

hyggelig frokost for jollepladsadministrationens regning.  

Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS: 

Du skal have være meldt ind i Farum Sejlklub og betalt  de forskellige klubmo-

duler (se foroven)  . Fuldt aktivt senior medlemskab er en betingelse. 

Du bedes udfylde og underskrive nedenstående aftale ”Ansøgning om jolle-

plads”, og sende den til undertegnede med alm. post (den med frimærket)  eller 

skannet ind og sendt vedhæftet en mail. Ansøgningen findes også på FAS 

hjemmeside, hvor den kan downloades og printes ud.  
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Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsikring for båden, der dækker 

de skader du måtte forvolde på andre både på søen (det sker meget sjældent). 

Det kan være din indboforsikring dækker, ellers koster en separat bådansvars-

forsikring ikke mange penge. 

Til sidst skal du have et aluminiumskilt med dit medlemsnummer, som på-

klistres hækken på din båd  og/eller fronten på din trailer. Dette kan erhver-

ves ved køb over klubmodulets sejlershop. Aluskiltet bliver så tilsendt dig 

sammen med  årets jollemærkat  i starten af maj måned.  

Hilsen Materialeudvalget og Jollepladsmand 

Jon E. Kjartansson 

Fuglevænget 17, 3520 Farum  

e-mail:  jon.kjartanssonXprivat.dk 

- Vejrudsigten siger både sol og regn i dag ….. 



22  

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. 

 

 

  Dato:                                    Båd -ejerens underskrift:  

 

Navn: Båd/Jolletype der ønskes plads til: 

Adresse: 

 

ønskes plads til landevejstrailer: 

                ____ja/nej___ 

Telefon: mangler der aluskilt med medlemsnr?      

               ____ja/nej___ 

FAS medlemsnummer: 

 

 

* 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 2015  

Traditionen tro indkalder pladsmanden og jollesejlerudvalget alle, som har en 
jolleplads i FAS, til at møde op til oprydning på jollepladesen. Dette vil frem-
over fast altid ligge lørdagen 1 eller 2 uger efter kølbådssøsætningen.  

Vi mødes i år  i klubben: Lørdag d. 2. maj 2015 kl. 10:00.   

Hvis du har et praktisk redskab som dine hænder er godt formede til at kunne 
håndtere, så medbring det evt. Jeg tænker på haveredskaber, reparationsred-
skaber mv.  

Andre vil også have værktøj med, som du evt. kan låne, afhængigt af opgaver-
ne.  

Når det hyggelige arbejde er vel overstået ca kl. 12, så er der forberedt en vel-
fortjent 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 ude, at jollevogne fungerer, og at joller og trailere er af-
talemæssigt mærket. Det er omkring samme tidspunkt jollemærkaterne bliver 
udsendt med posten. 

Vi vil igen opfordre til, at alle jollepladsindehavere møder op. Hvis vi er man-
ge, så går det bare hurtigere med at få ordnet pladsen til fælles glæde. 

Pladsmanden og jollesejlerudvalget 

.Jon, Elof og Poul 
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Opstart af tirsdagstræning – for alle med interesse 

for Yngling sejlads (erfaring ikke et krav); 
Første træningsdag bliver tirsdag den 28 april.  

Tirsdagstræning har primært været for Ynglinge. Men alle er velkom-
men. Traditionen tro skal bådene være færdig riggede senest kl. 18:00.  

På dette tidspunkt holdes der skippermøde for at planlægge dagens sej-
lads.  

Prisen for deltagelse er igen i år holdt meget lavt.  

Det bliver kun 250 kr.  til klubben og 150 kr. til betaling af trænere, og et 
par aftener med fælles spisning.  

Er du interesseret i Yngling sejlads, så er her chancen, hvad enten du har 
erfaring eller alene interessen.  

Sejlads den 28 april forudsætter naturligvis, at bådene blev søsat lørdag 
den 25 april ! 

Mvh 

Per Duelund / Niels Henrik Olsen 

SENIORAFDELINGEN 
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KAPSEJLADSAFDELINGEN 

Torsdagsmatcher 2015 
 
Første aftenmatch i 2015 afholdes torsdag 30. april. og sejladserne 
fortsætter frem til søndag 27. september. Sejladserne afholdes hver 
torsdag aften med første start kl. 18:30 (varsel afgives 18:24). I sep-
tember måned sejles søndag 12:00 (varsel afgives 11:54). 
 
Der startes 3 løb: 
 
18:30 (12:00) Joller, Wayfarer mv 
18:35 (12:05) Store kølbåde, Yngling mv 
18:40 (12:10) Små kølbåde, Stor Triss mv 
 
Der sejles efter faste mærker beliggende ca midt på søen. Informati-
on om bane, startprocedure mv findes på klubbens hjemmeside un-
der kapsejlads, og kontakt gerne kapsejladslederen 
(kapsejladslederxfarumsejlklub.dk) hvis du har spørgsmål. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig, mød blot op ved 0-bøjen. 
 
Efter sidste sejlads 27. september afholdes præmieuddeling i FAS. 
 
Vel mødt. 



27 

Bemærk - Ændring af bane 
ved aftenmatcher 
 
Banen er ændret for start 1 og 2, så 
slag-mærket kun skal rundes i første 
omsejling (og ikke som tidligere og-
så i tredie omsejling). 
 
 
 

Ændringen gælder for joller og store kølbåde (Ynglinge mv). Banen for 
små kølbåde (Trisser mv) er uændret (yderligere information på klubbens 
hjemmeside). 

Dommere til aftenmatcher 
 
FAS arrangerer aftenmatch følgende dage: 
 
30 april 21 maj  11 juni  25 juni  16 juli 
30 juli  20 august 6 september 27 september 
 
Så find en dato hvor du kan tage en dommertjans, og hermed hjæl-
pe til med at matcherne fortsat kan blive afviklet. 
 
Dommere uden erfaring er velkomne. Du får den fornødne under-
visning/instruktion. 
 
Dommerlisten vil løbende blive opdateret på klubbens hjemme-
side, så her kan du se hvilke datoer der mangler at blive besat. 
 
Kontakt kapsejladslederXfarumsejlklub.dk hvis du vil tage en 
dommertjans i løbet af sæsonen. 
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Jeg glemte at købe spiseolie, men så 
fandt jeg heldigvis denne her ude i 
dit 

værksted…. 

Nu overspiller du, Emma  -  jeg skal jo 

bare på arbejde …. 

Der går en virkelig kanonsælger. 

Han har lige solgt en æske 

barberblade til chefen …. 
- og til sidst hentede prinsen hende i sin hvide BMW, 

og de levede lykkeligt sammen til de blev skilt…. 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandXfarumsejlklub.dk 
Næstformand: Per Duelund : 2.formandXfarumsejlklub.dk 
Kasserer: Arne Nørby Rasmussen: 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: Sanne Parkhøi: 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: 

Seniorer: 

Bent Jørgensen 
Per Thau 
 
Juniorer: 
Nicolai Thau 
Andreas Pedersen 
Nikolaj Toxværd 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 6. juni 2014 

Bladet udkommer medio juni 

Kære Skabs-sejlere. 
Ønsker du at beholde dit skab, så skal du udfylde ”dine rubrikker” på det  

opsatte opslag i hallen i maj måned. 

Skabs hilsner 

Halmanden 

UDSKIFTNING AF BROPLANKER 
Der er ultimo februar måned meddelt accept til vores havneentreprenør, 

MNJ Vandbygning, der skal forestå den nødvendige udskiftning af 

broplankerne på havneanlægget med yderbroen i Furesøbad. 

Leverancen af trykimprægneret træ har beklageligvis betydet, at 

arbejdet ikke bliver helt færdigt til søsætningen d. 25. april. 

Det er dog aftalt med entreprenøren, at alle kan færdes sikkert på broen 

til fortøjning af bådene, men at der udvises hensyn til arbejdet, som 

desværre ikke som oprindelig aftalt bliver helt færdigt  til d. 25. april. 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


