
Bestyrelsens beretningen 

 

Den 7. feb. 

Foredrag om 26 mdr. med Sirus patruljen V. Mathis Huse Nørgaard et 

rigtigt godt foredrag med 55 deltagere. 

 

 

29. april 2019 Standerhejsning i fantastik vejr. 34 voksne deltagere samt 4 

børn. En god og hyggelig dag med god skipperlabskovs. Det blev starten 

til en god og fantastisk sommer men meget godt vejr. 

 

26. maj kom Sejlsports ligaen til Frederikshavn. 

Her fik vi to weekender med masser af aktivet. Kæmpe stor tak til alle 

hjælpere både medlemmer samt ikke medlemmer uden dem havde det 

ikke kunne lade sig gøre, samt tak til alle sponsorer igen uden deres hjælp 

kunne det ikke lad sig gøre.  At vi havde fået Mikkel Baha til at komme at 

holde åbningstalen, var helt fantastisk, tak til Mikkel. 

Weekenden efter var det så Birgit Hansen der stod for åbningstalen, Tak 

til Birgit du er der altid hvis vi har brug for dig.  

Sidst på sæsonen bliv Gitte og jeg inviteret til Sundby sejlklub til det sidste 

liga stævne, vi var lidt tilbageholdende da der var langt at køre, men 

ligaen var påholdende om at de meget gerne ville se os, og under 

middagen var der uddeling af priser. Her blev FSK kåret til bedste stævne 

by i ligaen i ligaen historie. En utrolige oplevelse at vi, efter 6 år med Liga  

kunne blive årets stævne by. 

 

 



16. juni 

Fællestur til Ålbæk. Sejlklubben gav mad som var grillpakker, drikkevarer 

medbragte man selv. Ikke så mange deltagere men vi der var med havde 

en rigtig hyggelig tur. 

 

27 okt. 

Afrigger fest i klubben. Omkring 20 tilmeldte og vi havde en rigtig god 

fest. Her kan jeg kun sige der var mange der gik glib af en god fest. 

 

 

12 dec. 

Der er er svært for at sige hvordan der gik da jeg var syg op det tidspunkt, 

Men håber og regner med at dem der mødte frem, havde en god aften 

 

Sidst på Efteråret 

Her kom en meget sort dag for klubben, jeg blev ringet op fra havnen, og 

fik op lyst at vores Dommerhus ude på molen stod i flammer. Jeg sprang i 

noget overtøj og løb på havnen, her var det helt tydeligt at der stod store 

flammer ude på molen og der holdt flere brandbiler samt politi på 

havnen. 

Da jeg kom ud på molen, stod det helt klart at huset ikke var til at rede. 

Nu havde vi i mange år haft dommerhus på molen, som kun var udsat for 

små hærværk. Derfor havde vi ikke nogle forsikring på huset. 

Så der var kun en ting at gøre, at gå i gang med at lede efter et nyt. 



Først havde jeg kontakt med ophuggeren i Grenå, hvor vi havde købt 

vores tidligere hus, de kunne kun meddele at var hugget op og så solgt. 

Jeg har selv støvsuget Frederikshavn havn, Ålbæk, Skagen samt Hirtshals 

havn for lede efter et nyt hus. Til aldersidst kom jeg i kontakt med Jesper 

Farverholt fra Jobi værft i Strandby en onsdag eftermiddag som oplyste at 

der lå en kvote kutter i havnen der skulle hugges op den efterfølgende 

fredag. Så med et par med et par telefonopkald fra Jesper havde vi fået os 

et nyt hus. Vi hyrede jobi værftet til at skærer hus at kutteren Vita 

Frydkjær FN 343 om torsdagen og efterfølgende dag så jeg selve Skroget 

blev ophugget hos Jakobti  i Frederikshavn. Så man kan kun sige der var 

heldigt samt i sidste øjeblik. 

Kapsejlads udvalget har nu fået huset ned til DOF for sandblæsning samt 

maling så vi til foråret igen. 

Der skal siges gernings Drengen er blevet taget af politiet, to drenge på 

henholdsvis 12,5 og 13 år 

 

MVH Helmuth 

 

 

 

 

 

  

 


