
 

Nyhedsbrev februar 2022 
 

Fra formanden 
 
 
 
 
 
 
 

Formanden har ordet 
I skrivende stund BLÆSER det – håber alle kommer vel igennem 
såvel blæsevejr som lavvande og højvande. 
 
Derudover er vi midt i pause-sæsonen med hvad deraf følger af 
klubaftener og andet godt, mens vi lægger planer og drømmer om 
den kommende sæson. 
 
Læs mere om arrangementerne på klubbens hjemmeside. 
 
 

Kort om 
kalenderen 

 

Et smugkig på februar og marts  
Der er stadig arrangementer at gå til, selv om et enkelt (om sikker-
hedsudstyr) udskydes til maj: 
 
Onsdag 2. februar er der klubaften om klargøring – vi får besøg af 
eksperten bag RenSkibs programmet. 
  
Søndagssvømningen i Fyrtårn Tommerup er i fuld gang. Næste 
gang er søndag 6. februar. 
 
Plimsollerne er også aktive – der er hyggeaften hver torsdag; 
næste gang er 3. februar. 
 
Tirsdag 22. februar er der generalforsamling. 
 
Lørdag-søndag 26.-27. februar afholdes der VHF/SRC-kursus.  
 
Onsdag 2. marts er der tune-up med kapsejladsudvalget. 
 
Lørdag 5. marts har kapsejladsudvalget arrangeret besøg hos 
8mR ”Unda” i Kerteminde. 
 
Der er meget mere om det hele på hjemmesiden – læs om det via 
dette LINK    
 

  

https://www.assens-sejlklub.dk/default.aspx


 

Nyt fra bestyrelsen 
Hovedpunkter fra 
seneste 
bestyrelsesmøde 
 

Fra bestyrelsesmødet den 12. januar 
Fra Assens Sejlklubs (AS) seneste bestyrelsesmøde kan kort 
nævnes et enkelt punkt – resten finder I under ”Nyt fra udvalgene”: 
 
Generalforsamling 
Indkaldelse med dagsorden er på vej ud til medlemmerne. Datoen 
bliver tirsdag 22. februar. 
 
Forslag sendes til formanden senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
 
Et enkelt bestyrelsesmedlem ønsker ikke genvalg. Der skal findes 
suppleanter til bestyrelsen. 
 
 

Nyt fra udvalgene Udvalgene har allerede taget hul på sæsonen 
Kapsejlads 
 

Kapsejlads 
Tune-up 
Onsdag 2. marts er der tune-up aften med gennemgang af kap-
sejladsreglerne. 
 
Tur til Kerteminde 
Lørdag 5. marts tager vi en tur til Kerteminde og hører Jørgen 
Sunke fortælle om sit projekt med at genopbygge 8mR ”Unda” til 
ny glans.  
Læs mere og meld til via EVENT på hjemmesiden LINK. 
 
 

Tursejlads 
 

Tursejlads 
Februars klubaktivitet på onsdag 2. februar er dedikeret en grundig 
gennemgang af vedligeholdelsesprodukterne fra "RenSkib" pro-
grammet, forestået af producenten. Tommy Elvstrøm er naturligvis 
også med. 
 
Læs mere via EVENT på hjemmesiden. 
 
 

Sejlerskole 
 

Sejlerskolen og Solingene 
Duelighed 
Der er 11 kursister på navigationsholdet – når den praktiske del 
går i gang, bliver der brug for en instruktør. 
 
VHF/SRC 
Der er VHF/SRC-kursus lørdag-søndag 26.-27. februar. 
 
Undervisningen veksler mellem teori og opgaver. Eksamen af-
lægges elektronisk i forlængelse af kurset. Tilbagemelding får du 
straks efter prøven. 
 
Læs mere og meld til via hjemmesiden LINK 
 

https://assens-sejlklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=160
https://assens-sejlklub.dk/default.aspx
https://assens-sejlklub.dk/default.aspx


 

Solingene 
Der er lavet mundtlig aftale med Eigil Jensen om, at han passer og 
klargør den ene Soling mod, at han må bruge den om onsdagen. 
Bortset herfra skal den benyttes til praktisk sejlads i sejlerskolen. 
 
 

Ungdom 
 
 

Ungdom 
Projekt Vand og Børn er godt i gang, og der har været møde med 
skolen, som er meget positive. 
 
Svømmeundervisningen har båret præg af Covid-19, så der mang-
ler lidt i, at alle kan svømme 200 meter. 
 
 

Arrangementer 
 

Besøget hos Walsted Bådeværft 
Der var 47 tilmeldte – desværre endte turen med at blive aflyst .. 
 
Næste klubaften er 2. februar 
Som nævnt ovenfor handler aftenen om klargøring, pleje og pole-
ring af det kære skiw. 
 
Pinseturen 
Går i år til Kalvø, har udvalget tænkt. 
 
 

Mandagsholdet 
 

Mandagsholdet 
Renoveringen af klubhuset er vel afsluttet, og mandagsholdet er i 
gang med at få alting på plads igen. 
 
Der sættes ny låsecylinder i køkkendøren, så der ikke er mere bøvl 
med den. Der bliver også opsat ny postkasse. 
 
Hans Petersen sørger for vask af gardinerne, så de er flotte og 
friske til foråret. 
 
 

Nyt fra kassereren 
 

Lidt om økonomien 
Regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 ser begge godt ud. 
Klubben kommer ud med overskud. 
 
Opdatering af medlemsprofiler 
I løbet af februar kommer der besked fra kassereren om, at alle 
bedes opdatere deres profil – især hvis man har fået nyt 
betalingskort siden sidste år; så skal det opdateres.  
 
Desuden er der brug for, at klubben ved hvilken broplads de 
enkelte medlemmer har. 
 

  



 

Støt sejlklubben 
via dit elforbrug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Har du investeret i ny el-bil og ladestander? 

Trenden inden for biler er jo, at flere og flere køber en el-bil 

og får opsat en ladestander ved sit hus, så den nye bil kan 

stå på spring til en lydløs køretur fra morgenstunden. 

Har du investeret i ny varmepumpe i dit hus, 

sommerhus eller virksomhed? 

Nye moderne varmepumper er også en ny trend i 

boligopvarmningen, hvor der ikke er adgang til fjernvarme. 

Pillefyr, oliefyr og andet besværligt erstattes af en 

varmepumpe og energien til driften betales via en højere el-

regning. 

Støtter du Assens Sejlklub via FynskSupport? 

Energi Fyn støtter foreningslivet på Fyn med 

samarbejdsaftaler med foreningerne i det, som de kalder 

FynskSupport. Som forbruger kan man i FynskSupport 

vælge den forening, som man gerne vil have, at de støtter 

– her kan du finde Assens Sejlklub som den klub, du gerne 

vil støtte. 

Det koster dig ikke noget at støtte en forening – det er bare 

en måde at uddele støtten på via FynskSupport. Energi 

Fyns bestyrelse har valgt, at man gerne vil støtte forenings- 

og kulturlivet og at forbrugerne skal bestemme, hvem der 

skal støttes. Så betaler de 6 øre/kWh, som du som 

forbruger køber hos Fyns Energi til den forening, du 

vælger. 

Tilmeld alle dine forbrugsmålere til FynskSupport og støt 

Assens Sejlklub – i 2021 modtog vi over 3.200 kr. og for en 

alm. husstand er det ca. kr. 100,- vi modtager. 

Palle Isaksen, kasserer 



 

Her kan du give en 
hånd med 

Klubben mangler hænder 
Der er mange aktiviteter i vores klub og dermed mange opgaver 
der skal løses – her kommer et overblik over, hvor klubben vil blive 
glad for hvis du lige nu kan give en hånd med: 
 
Praktisk sejladstræning til duelighedsprøven 
Snart er den teoretiske navigationsundervisning i ”et søkort at 
forstå” overstået, og kursisterne vil være klar til at lære ”skib at 
føre”. Hertil mangler vi en instruktør.  
 
Kom frisk og skriv til Henrik Larsen kontakt@assens-sejlklub.dk  
 
Ungdomsarbejdet 
Klubben har brug for flere hænder til ungdomsarbejdet – også fra 
unge mennesker, som kunne synes giver mening at være 
instruktør for børnene.  
 
Skriv til Kirsten Hasseltoft kontakt@assens-sejlklub.dk 
 
Hjemmesiden og Facebook-siden 
Der er stadig brug for hjælp til at holde hjemmesiden i ørerne. Hvis 
du vil give en hånd med dette, så tag fat i Per Smith 
formand@assens-sejlklub.dk  
 
 

Månedens … Tid til oprydning før sæsonen ?? 
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