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Ny bestyrelsen

Tilfredsheds 
undersøgelsen

Godt Nytår

Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig, og går nu i gang 
med at få ordnet de formaliteter hos div. Instanser der skal til 
når der ændres bestyrelse.
Den nye bestyrelse er som følgende:

Formand
Erling Thomasen
Næstformand
Kurt Jensen
Kasserer
Erik Rasmussen
Sekretær 
Henrik Hofmann
Webmaster
Lennart Bess
FD repræsentant
Torben Bay

Vi holdt godt nok været, da årets første storm og det ekstreme 
højvande nåede Frederikssund, hvordan skulle det gå med 
vores broer, blev de liggende ---- virkede fjedrene men 
desværre havde vi ikke mulighed for at se dem i funktion da 
højvandet kom hurtigt, men da vandet løb ud af fjorden igen 
var alt på plads, og vi slap for skader denne gang.

Vi er i gang med at opgøre resultatet af tilfredsheds 
undersøgelsen fra generalforsamlingen, og den vil i en 
sammenfattet udgave blive lagt ud på havnens hjemmeside.
Vi kan dog konstaterer at der er en vis tilfredshed med den 
måde vi driver havnen på. Vil vil dog gå lidt dybere med de 
punkter kommentarer og de punkter der ikke scorer optimalt.
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Frederikssund For Fulde Sejl blev sidste år flyttet til 
havnens område, desværre kunne vi ikke nå at komme 
med på arrangement Vild Med Vand, som er et 
landsdækkende arrangement mellem FLID havne og 
Dansk Sejlunion, støttet af Nordea Fonden.

Da udvalget betegnede arrangementet som en susses, er 
det besluttet at det gentages i år.

Styregruppen har holdt møde med Vil Med Vand 
Gruppen, og besluttede at gå med på det landsdækkende 
arrangementet, der afholdes den 10 juni 2017 og vi er 
dermed er kommet på landkortet med havne der vil 
styrke interessen for det våde element, samtidig er det 
med til at styrker økonomien, da de står for en stor del af 
PR af materialet.

Det betyder samtidig at styregruppen har forpligtet sig til 
at af holde flere åbne arrangementer i løbet af året. 
Det første annonceres hermed:

Frederikssund
Sejlklub

Holder et spændende foredrag
25. januar 2017 kl. 19.00

 i klubhuset

Allan Carstensen vil fortælle om sin toårige tur
 fra Hundested til Caribien

 Med bl.a. fokus på sin singlehand sejlads
 over Atlanterhavet.
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