



Nyhedsbrev: Juli 2020 

Nyhedsbrev fra sejlklubben bliver sendt til alle medlemmer. 

Hvis du ikke ønsker at modtage vore nyhedsbreve så kan du logge ind og framelde i Klubmodul 
under menuen “Min Profil” / “Tilmeld Nyhedsbrev”.


Indhold: 
• Kommunikation til medlemmerne

• Generalforsamling 

• DM for Ynglinge med Farum Sejlklub som arrangør

• Coronasituationen og åbning og brug af lokaler i Farum Sejlklub

• Regelsæt for biler på jollepladsen
• Orientering om hærværk på både i havnen

Juni måned har været helt fantastisk med sommervejr og vind, som har givet mulighed for masser 
af skønne sejltimer på Furesøen.

Trods coronasituationen har sejlklubben fået gang i aktiviteterne i ungdomsafdelingen, 
seniorafdelingen, torsdagsmatcherne, og der er også gennemført Sjællandsmesterskab for 
Wayfarer, hvor vi var tæt på forsamlingsforbudet på 50 personer.

Efter de seneste lempelser har sejlerskolen besluttet at starte aktiviteterne. 


Kommunikation til medlemmerne 
I har sikkert bemærket, at I ikke har modtaget Klub-Nyt, som skulle udkomme i juni. Årsagen hertil 
er coronasituationen, hvor der i begyndelsen blev lukket ned for al aktivitet. Generalforsamlingen 
blev aflyst, og undervisning og foredrag i klubben blev stoppet, alle planlagte aktiviteter kunne 
ikke gennemføres, og de retningslinjer som vi fulgte ændrede sig også.


Det blev hurtigt klart for afdelingerne, at det de havde forberedt til Klub-nyt ændrede sig, så det 
ville være forældet inden Klub-Nyt var ude hos medlemmerne.


Der blev skrevet direkte mail til medlemmerne og til særlige medlemsgrupper f.eks. kølbådsejerne 
i forbindelse med søsætningen, hvor vi også havde en større koordineringsopgave, da vi kun 
måtte være 10 personer forsamlet på det tidspunkt.


Alt i alt betyder det, at vi stadig ser tiden an med hensyn til Klub-Nyt og indtil videre vil sende 
nyhedsmails som dette, og bringe samme information på vores hjemmeside 
www.farumsejlklub.dk, samt med en link hertil på Farum Sejlklubs facebook gruppe.


Klubbens ledelse anbefaler medlemmer at deltage i vores facebook gruppe, idet der foregår en 
livlig informationsudveksling mellem medlemmerne, noget som vi ikke kan tilbyde i samme 
omfang på vores hjemmeside.

Speciel er der en del af vores Stor Triss sejlere, som er flittige til at bringe nyt om sejlads, ofte 
suppleret med billeder og video fra egne eller fælles ture på Furesøen. Facebook-gruppen er rigtig 
god til at skabe kontakt til andre medlemmer og f.eks. aftale at tage ude at sejle, sammen eller i 
hver sin båd. Det er ofte sjovere, når man er flere på vandet.


Her kan man også hurtigt meddele, hvis der er noget på havnen eller i klubben, som kræver 
assistance, f.eks. en mast som er væltet i hård vind, fortøjning der er skamfilet osv…


https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintenance.aspx?ProfileID=45
http://www.farumsejlklub.dk


Generalforsamling for Farum Sejlklub 

Pga. coronasituationen, og fordi vi stadig skal holde afstand til hinanden, afholdes 
generalforsamlingen eksternt og stedet bliver:


	 Stien Kultur- & Aktivitetscenter

	 Mødesal Lokale 8

	 Paltholmterrasserne 1  3520 Farum

 
	 Torsdag d. 3. september 2020 kl. 19:30 - 21:30


Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse.

4. Forslag.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og 
indskud for indeværende regnskabsår.

6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg i henhold til § 11, § 15 og § 18.

7. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 1. 
august. Ordlyden af indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest otte dage før 
generalforsamlingen.


Dagsorden og årsregnskab 2019 blev bragt i Klubnyt nr.1 2020 side 4. Se Klubnyt nr.1 2020


DM for Ynglinge i Farum Sejlklub 

FAS afholder DM for Ynglinge fra fredag eftermiddag d.21 til søndag d. 23 august. 
Vi mangler hjælpere alle tre dage for at få arrangementet til at blive en succes.Det 
drejer sig om mange forskellige opgaver. 

For eksempel: 

• Registrering af besætninger  
• Hjælp ved kranen ved søsætning af både om fredagen.  
• Mandskab til mærke- og følgebåde om lørdagen og søndagen. 
• Diverse andre opgaver 

Hvis du vil være med til at løfte denne fællesopgave for klubben og samtidig få gode 
oplevelser og nye kontakter, så send en mail med hvilke dage du kan, til vores 
kapsejladsleder Claus Bidstrup kapsejladsleder@farumsejlklub.dk , eller til vores 
seniorleder Stefan Lindeberg på seniorleder@farumsejlklub.dk, så melder vi tilbage 
med hvilken opgave, vi gerne vil have dig til at være med til at løse. 

Vil du deltage i sejladserne? 

Vi har i øjeblikket ikke mandskaber til at bemande alle klubynglinge til DM, og vi ser 
gerne, at alle klubbens ynglinge kommer ud at sejle ved DM. 
Så er I et par rutinerede kapsejlere eller tre f.eks. fra vores Stor Triss eller Wayfarer 
flåde, som kunne tænke sig at udfordre ynglinge eliten, så send en mail til Stefan på 
seniorleder@farumsejlklub.dk snarest, så finder vi en båd, I kan sejle i.  

https://www.farumsejlklub.dk/klubnyt/arkiv//2020/Klubnyt-2020-1.pdf
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk


Coronasituationen og åbning og brug af lokaler i Farum Sejlklub. 
Med visse restriktioner har Furesø Kommune igen åbnet for adgang til Farum Sejlklubs lokaler på 
Furesøbad, samt for toiletter og omklædningsrum i kælderen. 

Regler og begrænsninger. 

Lokaler 

For klublokale og undervisningslokale gælder, at der maksimalt må være 20 personer i lokalet 
hvis man sidder ned, og der skal være minimum en meters afstand imellem personerne. Eller hvis 
man står op, så må der maksimalt være 10 personer, og der skal være minimum 2 meter mellem 
personerne.


For sejlhallen gælder, at der samtidig må være maksimalt 7 personer i hallen, og der skal holdes 
2 meters afstand mellem personerne.


Det gælder for brugen af alle lokaler, at de ikke må bruges til “after-sailing”, spisning, eller anden 
social samvær.


Lokaler kan f.eks. bruges til: afdelings eller bestyrelsesmøder, undervisning, instruktion, 
administration eller andet klubrelevant arbejde.


Ved brug af lokaler skal man efterfølgende sørge for at alle “kontaktpunkter / flader” bliver rengjort 
med sæbeopløsning, som forefindes i sprayflasker, og aftørres med papirservietter / køkkenrulle.


Samme rengøring/aftørring gælder også ved brug af klubbens grej: Låse, håndtag, nøgler, råber, 
radioer, signalmateriel, og kontaktflader i både osv.


Der forefindes endvidere hånd-sprit i hallen og i klublokalerne.


Toiletter og omklædningsrum: 

For toiletter og omklædningsrum er der opsat regler for brug på dørene.


Antallet af samtidige personer er begrænset til 5 for herreomklædning og 10 for 
dameomklædning.


Det er med skiltning markeret, hvor på bænkene man må klæde om, og man skal rengøre efter sig 
på alle kontaktflader med sprayflaske med sæbevand og aftørre med papir.


Al tøj og sportstasker skal medtages, når man forlader omklædningsrummet, så pladsen er ledig 
til den næste der skal klæde om.


Der er lukket for brug af bad og sauna.


Ved brug af toiletter skal kontaktflader ligeledes gøres rent med sæbevand og aftørre med papir.


Klubben opfordrer til at man forsøger at begrænse brugen af omklædningsrummene mest muligt 
ved. f.eks. at møde op omklædt hjemmefra, eller klæde om ved bilen.


Husk at vaske hænder grundigt eller bruge håndsprit, samt at vise hensyn til hinanden ved at 
holde afstand. På den måde er vi alle med til at holde evt. coronavirus nede og vores aktiviteter 
igang.


Regelsæt for biler på jollepladsen: 
Bestyrelsen har modtaget henstilling fra Furesøbads inspektør om, at biler ikke må parkeres på  
jollepladsen, samt at trailere og jollevogne skal parkeres, så de er udenfor den gule afmærkning af 
redningsvejen. 
Bestyrelsen har udarbejdet nedenstående regler for biler på jollepladsen, som venligst bedes 
efterlevet. 



Ved parkering forståes en situation hvor føreren ikke er ved bilen, så den ikke kan flyttes 
omgående.

• Biler må ikke parkeres på redningsvejen ned til slæbesteddet. (Vejstykke er markeret med gul 
kantafmærkning).

• Der må parkeres én bil på “Jollepuslepladsen” (ved vandhanen og nærmest redningsvejen)  i 
forbindelse med klubbens aktiviteter, hvor man bruger bilen til søsætning og ophaling af 
motorbåde.

• Herudover er parkering ikke tilladt, hvor føreren i længere tid forlader bilen for f.eks. at tage ud 
at sejle.

• Biler, som har et ærinde med af- og pålæsning af både eller grej til joller eller kølbåde, eller 
materialer/øl/vand/mm., der skal i klubben, må holde på jollepladsen, mens arbejdet pågår.

• I forbindelse med arbejde på både eller materiel på jollepladsen, kan en bil fungere som 
opbevaring af værktøj og grej, og man kan have bilen stående på pladsen, imens arbejdet 
pågår. Føreren skal være i nærheden af bilen.

• Herudover henstilles der til, at hastigheden på redningsvejen og jollepladsen holdes meget 
lavt, da det er et fodgængerområde med legende børn.

• Husk at jollevogne eller trailere ikke må sættes på redningsvejen, men skal køres helt om på 
den anden side af den gule markeringsstreg.

Orientering om hærværk på både i havnen 

Det er sjældent, at vi oplever hærværk på både i Farum Sejlklub, men i år er der 5 både, der 
samme aften har fået luger til kahytten brudt op. Flere af bådejerne har politianmeldt hærværket, 
men politiet meddeler, at de ikke har kapacitet til at foretager sig noget i den anledning.

Det vi selv kan gøre er at være mere synlige på havnen ved at bruge vores både mere. En sådan 
synlighed vil forebygge, at de unge mennesker, som holder party på broerne, på aftener hvor det 
er godt vejr, ikke flytter deres fester ud i vores både, hvilket der også er flere tegn på ved bl.a. 
knuste flasker, og andet affald, som er efterladt i nogle af bådene.

Klubbens ledelse opfordrer ikke til, at vi skal lave et vagtværn, men blot til, at man bruger sin båd 
og at der måske også er nogle, som tager en overnatning i båden, når vejret er godt, for det er 
åbenbart på de tidspunkter, at man hygger og bader fra havnen og nogle af bådene tages i brug af 
uvedkommende.

I ønskes alle en forsat god sommer med herlig sejlads på Furesøen.
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