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Formanden har ordet.
Efter en veloverstået generalforsamling ender jeg med, at blive ny formand.
Det er en stor og tung byrde at overtage efter Palles mange gode år som formand.
Tak til Palle for dette.
Ved standerhejsningen den 29. april var der fint fremmøde hvor vi startede med kaffe og rundstyk-
ker og en lille en til halsen.
Traditionen tro skulle der synges en sang og tiden var inde til at finde en ny, det blev 
 ” Sommervise ” af Thøger Larsen.
Ved dette arrangement blev der opfordret til at komme med gode ideer og nye tiltag i FSK.
Der er en positiv udvikling i ungdomsafdelingen dels med nyt slæbested og 3 nye Feva joller, men 
der er også gang i de ” ældre” jollesejlere - 5 OK joller er der kommet til i år…dejligt med mere liv 
på havnen……og i vandet!
Onsdags sejladserne er godt i gang med mange tilmeldte både, dejligt at der også er så mange 
der møder op efter sejladserne.
Der er også kommet gang i 2 pige både om mandagen og flere er velkomne.
Der er sket ændringer i bestyrelsen Susanne Kold og Henning Larsen har valgt at trække sig og 
suppleanterne Bent Damsgård og Søren Christiansen blev indkaldt.
Håber I alle for en god sommer med dejligt sejler vejr og håber vi ses i den 26. august til Sommer-
fest på havnen med levende musik og mad fra Katfizh, der kommer opslag op i tavlerne.

Hilsen Dion Wellejus 

Bestyrelseshverv, Frederikshavn Sejlklub
På medlemsmødet den 19-6-2007, hvor formanden bl.a. orienterede om ændringer i bestyrelsen, 
blev det nævnt, at grunden, til at undertegnede har forladt bestyrelsen, skulle være, at vi var blevet 
forbigået.
Vi føler trang til overfor de medlemmer, som har valgt os på generalforsamlingen at uddybe, hvad 
der ligger i forbigåelsen.
Vi er valgt til bestyrelsen med det klare mål at varetage medlemmernes interesse, et ansvar der 
ligger os begge på sinde. Det var derfor naturligt for os at forsøge at få et samlet overblik over 
driften af klubben, herunder aktiviteter og økonomi.  
I forbindelse med projektet om FEVA jollerne stod det imidlertid klart fra begyndelsen, at der uden-
om den samlede bestyrelsen allerede var igangsat handlinger til realisering af projektet.
Det var ved de følgende bestyrelsesmøder, hvoraf flere var indkaldt uden angivelse af dagsorden, 
ikke muligt at få et klart overblik over, hvad der var sat i gang, hvilke beslutninger der var taget, og 
især hvilke økonomiske dispositioner der var truffet.
Inden vi tog det, for os, alvorlige skridt at forlade bestyrelsen, spurgte vi os selv, hver især, - ”hvad 
skal få os til at blive? ” 
Vi nåede frem til samme svar, - ”mere struktur og åbenhed i mødeledelsen.” 
Som middel hertil blev der konkret foreslået en intern rokade i bestyrelsen, og lad os da lige 
nævne at vi, som tingene udviklede sig, mente, at det var en god ide at indkalde til medlemsmøde 
i anledningen af jolleindkøbet.  
Da vi ikke kunne opnå tilslutning til forslagene, anså vi det ikke for muligt at bidrage til det fortsatte 
arbejde i bestyrelsen.
Vi ønsker den ”nye” bestyrelse held og lykke med det fremtidige arbejde.

Med venlig hilsen. Susanne Kold og Henning Larsen
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Vis mig dit flag

Det er både underholdende og praktisk at kunne vurdere, hvilken type lystsejlere, man møder og måske
skal fortøje ved siden af i feriehavnen. Bådens flag røber ofte meget om båden og dens besætning.
Følgende retningslinier er såmænd både grove, generaliserende, grænsende til racisme og med masser af
undtagelser. Men læg alligevel mærke til, hvor godt de af og til kan passe.
Skulle et flag efter neden-stående betyde en ligeglad eller uhøflig bådejer, kan vedkommende da være
vældig hyggelig alligevel.
Det kan vise, at ejerens glæde ved flag er større end hans sømandskab. I havn har sådan en båd ofte rod
på dækket, sjuskede fortøjninger, dårlige fendere, klaprende fald mv., men derudover generer den ikke.
I uskyldige tilfælde i havn er et stort flag i riggen blot et signal, så venner nemt kan finde båden. Og en
ordentlig skipper tager det derpå ned.
Gæsteflag om bagbord
Gæsteflag er udtryk for almindelig høflighed i udenlandsk farvand og havn. Gæsteflaget sættes under
salingen i styrbord side, fordi man siger pænt goddag med højre hånd (styrbord hånd), og fordi styrbord
traditionelt er den fine side.
Alligevel ses mange gæsteflag i bagbord side, og det røber uvidenhed om elementære høflighedsregler til
søs. Men det er kun i sydamerikanske lande, man kan få bøde for uhøflighed.
Gæsteflag sættes og nedhales samtidig med nationalflaget. Nogle nationaliteter, ofte tyskere, kan lade
gæsteflaget sidde oppe om natten.
Svenskere bruger også "destinationsflag" ligesom erhvervsfartøjerne, hvor en svensk båd i Sverige
sætter dansk flag under salingen i betydning: Jeg er på vej til Danmark. Lidt forvirrende at møde omkring
Stockholm.
Nationalflag
Pænt, stort nationalflag kan betyde, at bådejeren er rimelig erfaren og ikke skammer sig over sit land.
Den gamle, korrekte regel siger, at et dansk splitflags snip netop skal "kysse" vandet. I snavset
havnevand ligner det dog en misforståelse.
Et lille dansk nationalflag kan betyde ingenting, begynder, ligegyldighed eller gerrighed, da små flag er
billigere.
Lille udenlandsk nationalflag er en gammel tradition i Sverige og Tyskland, hvor et flag kunne have halv
størrelse af et dansk flag. I nyere tid er udenlandske flag dog ofte blevet på størrelse med danske.
Falmet og slidt flag betyder ligegyldighed, og de billige splitflag med lys farve får gamle søofficerer til at
skære tænder. "Iskagehusflag", siger de. Yachtflaget skal være blodrødt.
Dansk yachtflag med split på en båd kan godt betyde, at besætningen taler tysk, fordi det er en
charterbåd med ukorrekt flag. Der skal være det firkantede, almindelige "stutflag" på erhvervsfartøjer og
dermed på charterbåde, men udlejerne snyder af og til.
Europaflag
Tyske og hollandske både fører ofte det blå Europaflag med stjerner i cirkel og et lille nationalflag i
øverste hjørne. Ejeren vil måske "missionere" for EU, eller vil være lidt anonym, eller ejeren kender eller
følger ikke flagreglerne, der siger, at Europa-flag ikke er tilladt som nationalflag i Danmark og vore
nabolande.
Europaflag må derimod føres på samme plads som klubstander.
I øvrigt hedder det Europa-flag, ikke EU-flag, og det må også bruges af europæiske lande uden for EU.
Flag om natten
Fører en båd flag om natten, er ejeren glemsom eller ligeglad med flag- og høflighedsregler. Enkelte
svenske bådejere trodser dog bevidst reglerne i de havne, hvor der blæses i trompet, når flagene skal
ned. De går sig en tur eller skynder sig ned i kahytten, så de kan påstå, at de ikke hørte noget.
I alle vore nabolande skal flaget ned kl. 21, selv om solen endnu er højt på himlen, eller ved solnedgang,
når den er før kl. 21. Følg de lokale regler på udlandsbesøg.

Kilde: www.Baadmagasinet.dk
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                       Den årlige Rønnetur. 
 
Så kom endelig dagen hvor vi skulle af sted. Vi mødtes på havnen lørdag kl. 
10.00 og fik rigget bådene til 8 optimister, 1 europa, 2 feva, og 2 sniper 
alt i alt et ret stort felt. Der var skippermøde ca. kl. 11 hvor vi lige 
kort snakkede om turen, vi havde sikret os at det store havne indløb var fri 
for færger og børnene havde fået en sodavand og lidt sødt med (husk nu hat og 
solcreme). Afsted det gik det vil sige vinden var helt væk og Kattegat viste 
sig fra den utrolige flotte side. Vi ankom rønnerne ca. 3 ½ time senere og 
havde på vej derud både badet og fået lidt for meget sol. Vel ankommet, 
jollerne på land, blev der så spist madpakker lidt sent men børnene havde 
det sjovt og de voksne havde haft god tid til at få lejren op at stå ca. 
samme sted som vi plejer (og tak for det Rønnehavn vi er meget taknemmelige 
fordi vi kan få lov at bruge Jeres faciliteter). 
 
Eftermiddagen blev så givet fri og vi var så heldige, at det flotte vejr gav 
os mulighed for at kunne lege på vandet med de medbragte havkajakker, så der 
blev lavet ræs i havnen med kajakkerne og der blev badet. Som en ekstra 
oplevelse havde Julemændene deres årlige optræden på palmestranden og det 
var vi da også lige overe at se.
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Jørgen og Trine havde det store mad køkken med og man gjorde klar til 
aftensmaden, der blev lavet salat og grillet. Aftenen forløb stille alle 
var trætte, dog havde de store børn fået lov til at lave bål på stranden, 
Ronni var strand og bålmester samt sørgede for god ro og orden. Vi sagde 
godnat og lagde os i teltene, Poul og Brian gik til stranden og sagde godnat 
til dem der skulle sove der alt i alt det var den flotteste aften i 2007 
fuldstændig havblik og spejlblankt vand.

 
 
Søndag morgen vågnede vi op til endnu en flot dag. Der blev spist morgenmad 
og børnene gjorde bådene klar til at skulle sejle hjem og andre begyndte at 
tage teltene ned, hvorefter vi takkede tak for endnu en god weekend i 
Rønnerhavnen. 
 
Kl. ca. 13.00 ankom vi til Frederikshavnsejklub, hvor bådene blev skyllet. 
Vi sluttede af med saftevand og hjemmebagt kage. Vi takker for en god 
weekend til børn og forældre. 
 
 

Hilsen Søren og Michael 
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Referat fra Informationsmøde 19. Juni.

Informationsmøde blev afholdt Pga. projekt Feva joller, Susanne kold og Henning Larsens 
afgang fra sejlklubbens bestyrelse.

Dion Wellejus gav en grundig information omkring hvad der lå til grund for denne 
udskiftning i sejlklubbens bestyrelse, der blev indrømmet nogle fejl som man må lære af.

De 2 nye i bestyrelsen er Søren Christiansen ny kasser og Bent Damsgaard ny sekretær.

Søren gjorde rede for økonomien omkring Feva projektet, som ved en grundig 
gennemgang viste at det ikke var en dårlig ting at gå i gang med, det har i den sidste ende 
givet et rimeligt stort økonomisk plus på bundlinjen Ca. 140.000 Dkk. i egenkapital  

Dette skyldtes ikke mindst det store arbejde der blev gjort fra Morten Hedegaard side 
med at samle sponsorer og det at man kunne få et samarbejde op at stå sammen med 
dansksejlunion omkring et skoleprojekt.

Helmuth Melsen fortalte kort omkring hvad er en Feva jolle for en størrelse, hvad den er 
bygget af og hvad den kan holde til. Det er en jolle der er tiltænkt de sejlere som er for 
store til optimisten og stadig ikke er erfarne nok til andre joller uden at de skal få en dårlig 
oplevelse ud af det.

Skole projektet er et samarbejde mellem en skole, sejlklubben og Dansk Sejlunion hvor 
en skoleklasse eller 2 kommer på havnen, arbejder med vandets fauna, kommer ud at sejle 
sejlbåd/jolle, havkajak eller vindsurfe.

Dansk Sejlunion har en trailer man kan låne kvit og frit den indeholder de ting man skal 
bruge, sådan en dag på havnen styres af klasselæren og nogle af sejlklubbens instruktører.

Der var ikke den store spørge lyst, så de fremmødte (Ca. 60 personer) må havde fået de 
oplysninger ud af det de havde håbet på, der var en enkelt der delte lidt roser ud og håbede 
på at det hele ville løbe af stablen i god ro og orden, så det må vi håbe.

Information.

Svømme afdelingen oplyser at der ikke bliver svømning mere om Torsdagen, da der har 
været så lav en tilslutning, det bliver fremover om mandagen fra 1830 – 1900

Mere her om senere.
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Det sker i Frederikshavn Sejlklub.

Lørdag den 11. August

Silde tur Aalbæk.

Vi har igen lånt Aalbæk Bådelaug’s hus til vores årlige Ta’ sild tur, med 
alt godt fra havet omkring os.
Der vil være alt fra: sild der er hvide, røde, med karry eller dild, rejer, 
fiskefilet, kold røgt laks mm.
Medbring selv det brød du vil have under, det bestik du vil spise med og 
det du vil have at drikke til.

Pris: 70,- Dkk.

Tilmelding senest 8. August.
til Dion Wellejus Tlf. 98425690                  
mail dionw@webspeed.dk

Den 25.-26. August

H-bådsstævne
Frederikshavn Sejlklub er vært, ved udtagelsestævnefor H-båd.

Lørdag den 15. September

Kapsejlads Hirsholmene Rundt Start Kl. 10.00
Tilmelding, opslag i sejlerstue.

November

Tur til Skagen Bryghus, smage god øl og få lidt at spise.
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Sankt Hans 2007
Årets Sankt Hans grill fest, med formanden som bød velkommen

Traditionen tro, kom borgmesteren Erik Sørensen og holdte båltale,
Den omhandlede det ” at være forældre” og hvad det indebærer.
Tak for ordene og fordi Erik Sørensen gav sig tid til at komme.

Der var stort fremmøde,
synd der ikke kunne købes

øl og vand ved bålet.
Måske kan det lade sig

gøre næste år.
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Der var snobrød og pølser til alle børnene.
Tak til Hånbæk Bageren for dej og til alle snobrøds pigerne.

Hyggeligt samvær på plænen ved
fælles huset.

Alt i alt havde vi en rigtig hyggelig
aften.

Det var ikke kun børnene, der syntes
det var hyggeligt at sidde og lave
snobrød.
Håber på ligeså fint vejr resten af
sommeren.
Venlig hilsen Formanden.
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Skur & Jollelaugets bestyrelse: 17. februar 2007

Otto Overskott (formand) Tlf. 9843 8805

Hans Peter Sørensen (næstformand) Tlf. 2241 9841

Hans Christian Andersen (kasserer) Tlf. 2886 1067

Svend Erik Jensen (broformand bro 4 -5) Tlf. 9843 8608

Mogens Munch  Tlf. 9843 1179

Nyt fra Frederikshavn Marina

FREDERIKSHAVN  MARINAS BESTYRELSE:

CHRISTIAN MUFF JENSEN Tlf. 98 42 66 60
CHRISTIAN WILLE  Tlf. 98 47 90 92
ARTHUR WILHELMSEN Tlf. 98 42 39 35
HENNING EWALL  Tlf. 98 48 21 18
DION WELLEJUS  Tlf. 98 42 56 90
SØREN CHRISTIANSEN Tlf. 98 93 30 03
ANDERS S. PEDERSEN

 
Søsportshavnens e mail: frhmarina@webspeed.dk
 

HAVNEKONTORET  Tlf. 98 43 28 56

HAVNEKONTORET E. MAIL FRHSH@MAIL.DK
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Store Oprydningsdag
på Græsholmene og Kjølpen

Lørdag den 25 august 2007

Skov- og Naturstyrelsen inviterer foreninger og interesseorganisationer i brugergruppen til at 

deltage i oprydning på Græsholmene og Kjølpen ved opsamling af affald.

Har du lyst til at deltage, og samtidig benytte lejligheden til at måtte færdes på øerne,  bedes du 

iføre dig gummistøvler og medbringe madpakke, redningsvest,  regntøj samt gode arbejdshandsker.

Kan du sejle selv – og eventuelt medtage andre – bedes du tilkendegive det i neden for nævnte 

skema. Ligeledes hvor mange personer I er.  Der vil også blive etableret fælles transport, som 

samtidig  vil sørge for hjemtransporten af affaldet. 

Arrangørerne kan komme i den situation, at der tilmelder sig flere, en der er brug for. Derfor er det 

”først til mølle” princip, der gælder. Du vil modtage tilbagemelding på dit tilbud om hjælp og 

samtidig få nærmere oplysninger om tid o.s.v. 

Vi skal gøre opmærksom på, at alle personer skal være fyldt 12 år og at deltagelsen sker på eget 

ansvar, samt   at turen ikke er velegnet for gangbesværede.  

Sidste tilmeldingsfrist: 10 august 2007

Tilmelding skal ske skriftligt på vedlagte tilmeldingsblanket eller pr. E.mail (se adresser nederst) til 

:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
klip her

 Henrik Nielsen, Esbern Snares Vej 5, 9900 Frederikshavn, tlf. 98431454 , Rønnerhavnen

 Chr. Muff Jensen,  Frh. Marina

Tilmelding : ____________________, _______________, _____, __________, ____________

navn adresse           postnr. by telefonnummer

Sæt kryds :

___   Sejler selv             

___   ønsker fælles transport

___ antal personer, som jeg kan tage med

___ antal personer, som jeg selv har med 

Har I spørgsmål ang. invitationen, kan I maile til Henrik Nielsen ”Nordjysk Kystfiskerforening”

hmn@kabelmail.dk eller Christian Muff Jensen Frh. Marina: frhmarina@webspeed.dk
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Resume’ af bestyrelsesmøde d. 10/5 2007.   

Oprensningen er færdiggjort, - der har igen været store 
med arbejdets udførelse pga. af lavvande i perioden.

Flytning af fortøjningpæle pga. efterspørgsel på større pladser er færdig.

Tilbage melding fra Skov/Naturstyrelsen via “Hirsholm bruger gruppen” at sejlerne er 
meget velkomne på øen, - flere tiltag er undervejs. 

Forslaget fra generalforsamlingen om El målere  som blev vedtaget, - bliver nu indarbejdet 
i Havnereglementet. 

Økonomien forløber planmæssigt og tilfredsstillende.
Momsrefusionen fra byggeriet af fælleshuset er nu indgået.

Vedr. “færgelejer” er der flere bådejere der har spurgt, - for at vi kan danne os et indtryk 
af behovet, - opfordres alle der har interesse at henvende sig til Henning Ewall inden 1/8 
2007 

Flytning af både går planmæssigt (grundet tilgang af nye både) 

Skur/Jolle lauget har tilbudt at opkræve betaling ved slæbestedet og camp i lavsæsonen.

D. 24/4 blev der afholdt møde med FRHKOM om den forsinkede lokalplan, - den er udsat 
på ubestemt tid, - arbejdet med moleændringen og den foreslåede stiforbindelse lang med 
kajkanten bliver ikke berørt af overnævnte.

Status i moleprojeket: vi har nu 2 tilbud på arbejdet, - der arbejdes videre med 
financeringen.

Husbådssituvationen: da det nu er usandsynligt, at der kan ske en “byggemodning” 
inden udgangen af 2007 grundet i forsinkelsen af den lokalplan, der skal vedtages før 
“husbådslokalpanen” sættes i gang.
Derfor har bestyrelsen vedtaget ikke at forlænge kontrakten der udløber ved årets udgang.   

For at få informationer hurtigt ud til medlemmerne  end gennem FSK nyt (det kan  vedrøre 
din båd !) arbejder vi på evt. gennem hjemmesiden, at indsamle mail adresser og mobil nr.
Om dette kan medlemmerne læse mere i næste når af FSK nyt.
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Kom så Kirsten


