
Kære alle

Så er det uomtvisteligt blevet vinter og de fleste både ligger 
stille enten i vandet eller på land. Der er kommet julelys i 
masterne og det er et flot syn at gå rundt på havnen en stille 
aften med lidt frost i luften. 

Mens vi er ved havnen, så er der lidt nyt fra havnekontoret og 
kommunen.
Udskiftningen af bro A er udskudt til efteråret 2022 pga. lange 
leveringstider på broelementer. Til gengæld forventes den nye 
kran opsat i begyndelsen af februar og både den og vaskeplad-
sen vil være klar til april. Havnefogeden har ligeledes meddelt 
at der arbejdes på at finde en sikkerhedsmæssig løsning for 
brug af mastekranen således at- citat: ”den kan anvendes 
24/7”. Det er godt nyt, det var en utilfredsstillende løsning, at 
vi kun kunne benytte mastekranen i begrænsede tidsrum.

Kommunen har meddelt, at man ønsker at ændre 
vedtægterne og ansvarsområde for Havnens Driftsbestyr-
else. Der lægges op til at Driftsbestyrelsen nedlægges og 
erstattes af et brugerråd uden politisk deltagelse. Havne-
fogeden vil være øverste myndighed på havnen og referere 
direkte til administrationen i Fredensborg Kommune. Bruger-
rådet vil kunne blive hørt i budgetmæssige anliggender og 
vil have 1-2 årlige møder med politikerne. Vi har naturligvis 
diskuteret dette med de relevante politikere før der blev holdt 
møde i Fritids- og idrætsudvalget. Udover at vi vil miste 
noget af nærdemokratiet på havnen, så vil kommunen også 
miste adgang til den viden som brugerne har om havnen, dens 
tilstand og muligheder. Det er lidt interessant at Helsingør 
Nordhavn netop efterlyser den model Fredensborg Kommune 
nu vil gå væk fra. Vi fortsætter dialogen med det nye udvalg, 
når det tiltræder i januar.

Til den positive side kan jeg nævne at kommunen har bevil-
liget os midler til forskellige mindre indkøb.

Det drejer sig om støtte til indkøb af nye sejl til vores to Olsen 
Twin, Surfmateriel, en brugt jolle fx en Laserjolle samt midler 
til renovering af Mistralen. Det sidste bliver et projekt der skal 
drives af de unge for de unge.

2021 har været ”full speed ahead” her i Nivå Bådelaug. På 
trods af covid, har vi løftet samlet i flok og haft gang i alle 
vores aktiviteter ikke mindst takket været de mange ilds-
jæle i klubben.

Derfor skal vi fortsat tænke fuld kraft for 2022 og vi skal in-
dlægge nye pejlemærker. 

Lad os finde visionerne frem!

Det sker ikke natten over og mange gode kræfter i NB er 
allerede godt i gang. Målet er Eventyr, Fart og Spænding 
krydret med masser af godt kammeratskab. Vi skal have 
lagt kursen der fører til målet og som ved alle andre sejladser 
så sker der justeringer undervejs. Der er aktiviteter, vi skal 
fortsætte med som vi plejer, og så er der nogle, der måske skal 
korrigeres og nye der skal til.

Vi vil gerne have flere til at sejle. Sejlsport har masser 
af menneskelige kvaliteter.

• Vi skaber forståelse for naturen, dens sårbarhed og kræfter.
• Vi fremmer samarbejde, ansvarlighed og godt kammeratskab.
• Vi inkluderer alle uanset mobilitet, alder, køn, religion eller  
   baggrund.
• Og I kender sikkert til meget meget mere.

Og hvilke pejlemærker har jeg så i tankerne. Jeg vil gerne 
tænke både stort og bredt. Kan vi fejle på noget af det? 
– måske, men som Einstein sagde: ”jeg begår aldrig fejl, jeg 
har bare prøvet 1.000 måder, der ikke virker”. Det behøver vi 
nødvendigvis ikke, og jeg er sikker på at kursen vil føre os til 
pejlemærkerne.

1. Jollesejlads
Vi skal styrke vores jolleafdeling så vi tiltrækker flere børn og 
unge. Det vil blive beskrevet nærmere i et andet nyhedsbrev. 
Men vi skal også give voksne sejlere muligheden for på en sjov 
og enkelt måde at komme på vandet. F.eks. har Skovshoved 4 
Laserjoller som ca 10 voksne sejler i hver uge. Det sker med 
flyvende udskiftning så alle kommer på vandet, og bagefter er 
der hygge på land. Vi har lånt en ældre laserjolle frem til næste 
sommer. Hvis nogen tilfældigvis har en Laser som strandjolle 
i sommerhuset, så overvej om den kan gøre gavn i klubben 
frem til sommerferien. 

2. Elite- og talentudvikling
Nivå Bådelaug er altid blevet betragtet som en breddeklub. Og 
uden bredde ingen elite. Vi har potentialet til at frembringe 

Windsurf-Foil sejlere på højt niveau. Der er nu træning hver 
weekend i vinterhalvåret med en dedikeret træner. Der kom-
mer deltagere fra andre klubber og vi har sejlere af begge køn 
og i aldersgruppen fra 15år og 40+. Det er startet op i det 
små for nogle år siden og er nu godt flyvende, på flere måder, 
fordi vi har en kombination af talenter, ildsjæle og fondsmid-
ler. KDY og Kongelig Norsk Seilforening er derfor gået med i 
dette, fordi vi kan noget særligt. Vi forventer at kunne løfte 
dette endnu mere, men mere om det efter nytår.

3. Kølbådsejlads
Vi har anskaffet en ny klubbåd; Aphrodite, en Hanse 301. Den 
skal vi bruge til rigtig mange aktiviteter. Sejlerskolen skal un-
dervise nye sejlere. Når de har deres duelighedsbevis, så skal 
der være mulighed for at sejle i den på andre tidspunkter, ind-
til de får deres egen båd. Seniorsejlere som har solgt båden og 
planlagt at gå på land, får ligeledes mulighed for at forlænge 
sæsonen i et hyggeligt fællesskab med klubkammeraterne. Og 
så skal vi give mulighed for at samle en besætning, der kan 
deltage i onsdagskapsejlads. Den mulighed skal der også være 
i vores J/80’ere, i den udstrækning det kan indpasses i sejler-
skolens aktiviteter. Lige nu deltager én af vores J/80 i Nivå 
Vinter Cup som er kapsejlads hver søndag. 

4. Handicapsejlads
Vi har en medlemsgruppe der går på tværs af alle skel og har 
det tilfælles at der skal lidt ekstra hjælp til. Nivå Bådelaug har 
heldigvis i mange år kunne tilbyde disse medlemmer eventyr, 
fart og spænding på deres præmisser. Det vil vi fortsætte med, 
men vi vil også tænke større, meget større. Vi vil anskaffe en 
stor og bred moderne båd hvor vi med lidt ombygning kan 
have kørestolsbrugere med på vandet. Vi har allerede halvdel-
en af finansieringen på plads takket været ihærdig indsats 
fra nogle ildsjæle. Denne båd skal ikke kun bruges til sejlads 
et par enkelte aftener om ugen. Nej her skal vi have fat i den 
helt store gruppe af handicappede. Bla. vil vi i samarbejde 
med Dansk Sejlunion og DIF, samarbejde med veteranorgani-
sationer og tilbyde dem muligheden. Husk at alle veteranerne 
gav noget og nogle gav alt. Vi skal give de tilbageblivende en 
spændende mulighed.

Intet kommer af sig selv ud over vand i kølsvinet. Derfor er 
der altid brug for ildsjæle med eventyrblod i årene.

Og nu hvor jeg forhåbentligt stadigvæk har jeres opmærksom-
hed, så kommer vi ikke uden om, at vi skal tænke og tale 
mere om bæredygtighed. Det vil blive og er allerede et krav 
i det samfund, vi er en del af. For den yngre generation er det 
hverdag og for politikere, fonde, sponsorer og os andre skal 
det indtænkes. Lige nu er der ikke et dedikeret pejlemærke, 
men vi skal læse hvordan vinden blæser og være opmærksom 
på de små ting vi kan gøre. Lige fra affaldssortering, flasker i 
glascontaineren og indkøb af bundmaling med mindst muligt 
indhold af gift. 

Til inspiration så læs om de nominerede til Dansk Sejl-
union/Hempels bæredygtighedspris 2021 her https://
dansksejlunion.dk/media/sdqf23gr/baeredygtighedsprisen-in-
spirationskatalog.pdf

Hvis der er nogle der har gode ideer til hvordan vi kan blive 
bedre, så sig til. Der er altid plads til ildsjæle der brænder for 
noget.

I skrivende stund er sneen blevet afløst af regn og klubjule-
frokosten er blevet udskudt pga Covid restriktioner, men jeg 
er optimist og derfor så sæt kryds i kalenderen til Nytårskur i 
klubhuset d. 8. januar kl 13.00. Nærmere tilgår. (forbehold 
for udskydelse pga Corana)

Der er vist ingen der kan være i tvivl om, at vi både er 
en stor og en meget aktiv sejlklub ikke bare i Nivå men  i 
hele Fredensborg Kommune. Vi har nogle skønne omgiv-
elser og faciliteter som vi skal værne om og bruge flittigt. Vi 
har klubmateriel udover det sædvanlige og en medlemss-
kare der spænder meget bredt både i alder og interesse. 
Det skal vi også passe på.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.  
Særlig tak til bestyrelsen og alle ildsjæle. Jeres indsats 
skaber glæde til gavn for alle i Nivå Bådelaug.

Med sejler-surferhilsen

Michael
Formand for Nivå Bådelaug
Medlem af DS Bestyrelse
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