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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR 

Reparation af dieselmotorer 
Syn– og skønsforretning 

Rådgivning ved køb af både og motorer 
 

Autoriseret forhandler af: 
- Perkins Sabre Marinemotorer 
- Lombardini Marinemotorer 
- Selva Påhængsmotorer 
- Webasto Oliefyr 

v/Jørgen Jørgensen 
Poppelvænget 3 

Taulov – 7000 Fredericia 
Tlf. 40 33 69 78 – FAX 75 51 31 37 

marinejj@post.tele.dk 
 

35 år med både og motorer 
Medlem af Søsportens Brancheforening 
Godkendt af  Dansk Teknologisk Institut 
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      AKTIVITETER 
 
 

Juletræsfest: se opslag i klubhuset 
 

Aktivitetsudvalget 

Billigere kontingent 
 

Medlemskabet af Fredericia Motorbådsklub bliver billigere i 2010. 
Bestyrelsen har på det seneste møde kigget på budgettet for næste år, 
og vi har drøftet, om det er nødvendigt for klubbens fremtid, at klub-
bens formue bliver væsentlig større. 
 
Af klubbens  seneste årsregnskab fremgår det, at formuen er over 2,5 
mill. kr. 
Klubben har i en årrække haft et godt overskud, og vi har sparet op. 
Vi vil gerne sikre, at der er penge til et eventuelt nyt klubhus i forbin-
delse med den planlagte havnefornyelse. 
På nuværende tidspunkt vides ikke, om vi i givet fald skal bygge selv 
eller måske leje os ind i kommende nybygninger. 
Derfor har bestyrelsen besluttet, at kontingentet for 2010 nedsættes 
fra 680 kr. i 2009 til 500 kr. i 2010. Pensionister slipper med halvde-
len. 

Bjørn Pihl Sørensen 
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 Formanden  
siger….. 

Kære sejlere! 
 
Det er sidst på søndagen. Uden for har mørke skyer dagen igennem 
været på hastig flugt, og tung regn trommet mod ruderne til tonerne 
af en kuling fra nordvest. 
 
Det er på sådanne dage, at sofaen er i angrebsposition, og øjenlågene 
er lavet af tungmetaller.  Men fat mod: der er ikke lang tid til, at jor-
dens akse igen vil kippe og fremtvinge lysere timer på vores bredde-
grader. 
 
Og hvad er der så sket siden sidst  - jo, vores stander er traditionen 
tro sunget ned til tonerne fra vores klubsang, og gule ærter er fortæ-
ret. Vores både er vendt tilbage til stativerne, og vinterudstyret er 
trukket hen over dem. 
Tak til de bådejere, der har respekteret ”husbygnings-problematik-
ken”. Det har været et af kommunens ankepunkter på lystbådehav-
nen, som de sagde: ”det så ikke  godt ud”.  FM vil ikke her kom-
mentere den resterende del af strandvejen, men blot konstatere at 
containere også er en broget affære. 
 
Hvis vi skal kommentere kommunevalget, kan man vel sige, at den 
politiske evolution er kommet til Fredericia. Det afgående byråd har 
ikke kunnet levere varen til byens borgere. Og medens  de ”gamle 
rødder” slikker deres sår, har de æren af at sidde detroniseret på deres 
taburetter lidt endnu. De bliver nødt til at indstille sig på en retræte 
position fra 2010. 

Jørgen 
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VOGNMAND 
Gørtlervej 7       7000 Fredericia 
Tlf. 75 94 35 11    Bil 40 18 36 11 

 
Optagning og isætning af 
både indtil ca. 4,5 tons 

 
 
 
 
 

A`la carte restauranten ved Lillebælt 
Frokost – Middag og selskaber 

Det er os med udsigten      Tlf.: 75 92 27 18 
Adresse: Strandvejen 127, 7000 Fredericia 
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Lystbådehavnen forventer, at systemskiftet vil bringe en positiv afslut-
ning på den mangeårige debat. Stafetten, sejlerne vil give det kom-
mende byråd, er vores plan, den plan som har overlevet mange angreb, 
og som ikke kunne skydes i sænk. En plan, som sejlerne kan stå inde 
for, og som de har råd til. 
Vi betragter det selv som et tilbud til byen og byens kommende sejle-
re. 
 
Og lad så disse ord være startskuddet til et godt samarbejde med det 
kommende byråd. 
Ventetiden, til det nye byråd og lokalplanen er på plads, bruger FFL til 
nogle synlige tiltag på havnen. Som sejlerne kan se, er trekanten ud 
mod Strandvejen ryddet og er blevet indrettet som parkeringsplads. 
Der bliver også stillet nogle faciliteter op til ungdomsmateriel, som 
har lidt en del af tyveri. 
Tilsvarende vil vi ændre den første del af Jesper Bangs Vej, så den 
rettes ud  - det vil gøre vores bådtransport endnu sikrere. 
 
Beplantningen på den gamle del af oplagspladsen over mod Sandal 
Bakke står også til en forskønnelse. Første etape med fældning og ryd-
ning vil blive lavet her i efteråret.  
Hele denne oprydning har kun kunnet lade sig gøre, fordi FFL har le-
jet et depot, hvor ”sløsede bådejere” bliver parkeret. 
 
FM’s egne planer med at etablere sig midlertidigt et andet sted er ud-
skudt, da forskellige omstændigheder har gjort, at timingen ikke har 
været optimal. 
Den tidligere bebudede indkaldelse fra bestyrelsen til de sejlere, der 
har fremsendt en anmodning om lokaler, er tilsvarende udskudt. Vi 
håber på deres forståelse. 
 
Jeg vil slutte mit indlæg med at ønske medlemmer og forretningsfor-
bindelser en glædelig jul og et godt nytår. En speciel tak skal lyde til 
vore annoncører  - vi ses i 2010. 

Jørgen H. Jensen 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 
 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 

 
 

Kolding Marine 
 

Ny annonce 

Trindholmsgade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 02 00 • kmc@koldingmarine.dk • www.koldingmarine.dk

Så let finder du os:
Kommer du fra Syd eller Vest:
Kør via motorvej E45 og benyt afkørsel Syd Nr. 65
– Følg skiltene mod Havn

Kommer du fra Nord eller Øst
Kør via motorvej E45 og benyt afkørsel Øst Nr. 62
– Følg skiltene mod Havn

kmc@koldingmarine.dk • www.koldingmarine.dk

Kolding
Marinecenter

1300 m2

med alt i tilbehør • Stor sejlertøjsafdeling •

Postordre salg • Motorværksted • Riggerværksted o.m.m.

Kolding Å

Jens Holms Vej

Nordkajen

Toldbodgade

Casper Müllers Gade

TrindholmsgadeFALCK

Inderhavnen

Yderhavnen

Sønder Havnegade
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Mens vi venter ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mens vi venter på, at lokalplan og ny lejekontrakt med APD Ejen-
domme  kommer på plads, kan vi ikke foretage den store  renovering 
på lystbådehavnens areal. 
Men mindre forbedringer kan vi godt gå i gang med. Således har 
havnefogeden og hans dygtige medhjælpere ryddet arealet ved Oven 
Vande for både og stativer mv. Nogle af bådene er flyttet til en anden 
placering på lystbådehavnen, andre er flyttet i depot på et areal, som 
FFL har lejet ude i byen. 
 
Så er pladsen blevet planeret og befæstet, så parkeringspladsen er 
blevet ganske meget større, og bilerne skal nu holde på en anden må-
de. Der er allerede nogen, der har fundet ud af det. 
Pladsen er etableret til gavn for havnens brugere, således at tidligere 
tiders parkeringskaos bedre kan undgås. På den nye parkeringsplads 
skulle der gerne være plads til gæster til Oven Vande, forældre til 
ungdomssejlerne, trailere og lystbådehavnens andre brugere. 
Endvidere vil arealet ved Fredericia Motorbådsklub ud mod vejen 
snarest begynde at blive ryddet og skulle gerne fremtræde brugbart 
inden foråret. 

Bjørn Pihl Sørensen 
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Afrigger arrangement 24. oktober 2009 
 

I forbindelse med nedtagning af standeren sagde Jørgen: 
”Velkommen til afrigger arrangement 2009 i Fredericia Motorbåds-
klub. Endnu en sommer er gået på hæld  -efteråret har klædt naturen i 
rødbrune farver. Det er tid at gøre status for vores sejlersæson. 
Det er nu næppe noget, vi behøver at minde hinanden om  - jeg for-
nemmer, at når båden hænger i kranen på vej over i vinterstativet, 
kører filmen på nethinden fra årets maritime oplevelser. 
 
Dem har der været mange af i år  - vejret har været et godt sejlerår  - 
hvem husker ikke pinsen. For mit eget vedkommende var billederne 
på nethinden ikke færdige, da Benny var klar til at sætte båden ned i 
stativet. 
Det var lige før, jeg bad ham om at køre en tur med båden rundt på 
pladsen, mens jeg mentalt blev færdig med sommerens oplevelser. 
Nå, spøg til side, dagene er igen korte, og der er skruet godt ned for 
dagslyset. Urene skal justeres. Det er vintertid. 
 
Der har heller ikke været mange lyse timer i samarbejdet med kom-
munen i denne sommer. Jeg må tilstå, at bestyrelsen er meget belastet 
af ørkenvandringen i den politiske proces. Der er ikke sket noget som 
helst siden vores standerhejsning  - jo, der har været afholdt møder, 
fordi vi er blevet inviteret, men der er ingen klimaforandring på vej. 
Her er polerne ikke ved at smelte, her er der vindstille ligesom i orka-
nens øje. 
 
Fredericia Motorbådsklub forventer heller ikke, at det politiske Fre-
dericia magter at løfte arbejdsbyrden ”sejlernes havn” i den nærmeste 
fremtid. Vi har kommunalvalg  - og så sker der ikke en pind  - der er 
time out. Politikerne er til tælling  - gid de blev talt ud  - det er det, 
der kaldes ”knock out”. 
 
Bestyrelsen føler, at det politiske tomrum er blevet en belastning for 
vores forening. Ved indgangen til dette år vidste vi, at havnen var så 
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       Trykkeri 

TARPGAARD A/S 
Glas - og Alufacader 

Glarmestre: 
 
Hanne Rasmussen Tlf.: 75 94 07 56 
John Thomsen Tlf.: 20 64 83 87 
Allan Sørensen Tlf.: 27 64 58 89 
 

Vesterballevej 15 - 7000 Fredericia 
www.tarpgaard.dk  info@tarpgaard.dk 

 
GLASREPARATIONER 

DØGNET RUNDT 
TLF.: 75 94 11 33 

 

Reparation af propeller, drev, blokke etc. 
Et problem?  -  ikke for os. 

 

  - Renovering af propeller fremstillet i :  messing 
        bronze 
        rustfri stål 
        samt støbegods  

  - Renovering af propeller i størrelser op til 30” 
  - Ændring af propelstigning efter ønske 
  - 25 års erfaring i svejsning af specialmateriale   
 

     Værkstedsvej 2 DK 6000 Kolding  Tlf.: (45) 75 53 66 41   www.ankerjo.dk 
      email: Anker.Jo@get2net.dk 

Vi tilbyder alt i 
print, kopi og offsettryk

Tlf. 70 26 93 33 
kopiservice.dk

Industrivej 18 • 7000 Fredericia  |  Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Din Grafiske Totalleverandør
- til tiden
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slidt som aldrig før  - vedligeholdelsesudgifterne er en tikkende bom-
be, hvis ikke vores fornyelsesprojekt kommer i gang. Ståltråd og søm 
fra midlertidige reparationer er slidt op. 
 
Planlægning med faciliteter til vore medlemmer er i støbeskeen  - 
men med risiko for at bruge pengene, før vores godkendelser er på 
plads for området, er ikke acceptabelt. Det får jeg nok på puklen for  
- men det kan jeg leve med. 
 
Og så til noget positivt: bådene står også i år på deres gamle matri-
kel, og jeg kan også garantere, at de kommer til at ligge i samme 
havn i 2010  - uden ændringer. 
 
Der er mere på positivlisten: vores affaldssystem er en succes  - jeg 
har aldrig set det så rent, siden det blev opgraderet med bl.a. ad-
gangskontrol. 
 
Medlemmerne har taget utrolig godt imod de skærpede krav til bund-
maling  - der har kun været et par enkelte episoder i 2009  - og til for-
året har vi slet ingen  - vel? Store tvivlsomme spande er bandlyst. 
 
Tilbage til vintertiden  - husk det med urene i nat. Nu hvor vi er ved 
at vinterklargøre bådene, skal vi huske at holde det ryddeligt omkring 
dem. 
Kør frostvæske på motorerne, tøm diverse vandtanke, lad batterierne 
op; men lad være med at køre med el opvarmning i bådene. Knud 
Havnefogeds vrede vil ramme jer, som var det Thors hammer. 
 
Traditionen tro vil Havblik efter standerhejsningen servere gule ærter 
til dem, der har bestilt. 
Jeg vil nu bede jer alle synge kraftigt med på vor klubsang, mens 
standeren bliver halet ned som afslutning på sejlsæsonen 2009. 
 
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne ønsker jer et rigtigt godt vinter-
halvår.” 

Jørgen H. Jensen 
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Livet i Fredericia Sejlklubs juniorafdeling 1942 
 
Redaktionen har fra Hans Thomsen (Bosse) modtaget en artikel, som 
omhandler sæsonen 1942 for juniorer. Artiklen er skrevet af Svend 
Billesbølle og Svend Aage Jensen og har været indsendt til Sejl og 
Motors redaktion. Det vides ikke, om den har været bragt i bladet. 
Artiklen beskriver, hvordan året gik på det tidspunkt: klargøring, sej-
ladser, kurser til førerprøve mv.  
 
”Søndag den 12. april blev vi juniorer vækket af vinterdvalen, thi nu 
var det tid at få bådene gjort i stand. Vi satte alle kursen mod havnen 
til bådene, hvor vor skipper, smedemester H. Dylmer allerede befin-
der sig. Efter hjerteligt gensyn med bådene tager vi fat på arbejdet. 
Vi har to 18 fods kragejoller ”Øst” og ”Vest”, med halvdæk og 14 
kvadratmeter sejl. Nu skal der ordentlig tages fat med at vaske og 
sjaske, så de kan blive renset til afskrabning og maling. Under maler-
arbejdet opdager vi til vor store rædsel, at en af de nye juniorer har 
givet sig i lag med vandlinien, hvilket ikke er så heldigt, da den jo 
helst skal være lige. 
Minderne fra sidste år, længslen efter det nye, som venter os og vor 
sang til en af kammeraternes harmonikaspil bevirker, at arbejdet går 
som en leg, og efter ca. 3 ugers forløb er vi færdige til at søsætte bå-
dene. Ivrige juniorhænder slæber under Dylmers ledelse bådene det 
sidste stykke vej til slæbestedet, hvorfra de rutscher ud i deres rette 
element, Lillebælt. Og nu skal der ordentlig sejles. Hver aften tumler 
vi os på bæltets blå bølger for rigtigt at kende den sport, vi holder af. 
Om søndagen går det på tur langs Lillebælts kyster, under den flotte 
bro til Fænø, Løverodde eller et andet af de skønne steder, der findes 
langs kysten. 
 
En sådan søndagstur glæder vi os alle til hele ugen igennem. Allere-
de fredag bliver det bestemt, hvem der skal sejle, og det bliver natur-
ligvis først og fremmest de, som har været flittigst til at gøre bådene i 
stand. Når de heldige er udtaget, forhandler førerne med deres mand-
skab om, hvornår der skal startes. Starten fastsættes som regel til kl. 
8 præcis, men først henad kl. 8.30 lykkes det os at komme af sted. 
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Ved middagstid når vi trods modstrøm Løverodde, hvor vi træffer Kol-
ding juniorerne, der også har sat kursen derhen. Det er meget heldigt, for 
så kan vi prøve kræfter med hinanden i form af fodbold, forhindringsløb 
og til slut en rask kapsejlads. Resultaterne udebliver af kammeratlige 
grunde. Når det så er hen på eftermiddagen, bemander vi bådene og sæt-
ter kursen mod de hjemlige strande. Det behager imidlertid ikke altid 
vejrguderne; thi inden vi når så vidt, flover det og vi må have træsejlene 
ud. 
Hen på sommeren kommer der en begivenhed, som får vore hjerter til at 
banke heftigere. Det er Dystløbet i Syrehavnen mellem sejlklubbens og 
roklubbens bestyrelser. 

Fortsættes i næste nummer 
 
 

Havneleje og kontingent for 2010 
 
Snart dukker fakturaen for kontingent og eventuelt havneleje op for 
2010. Sidste frist for betaling er som de foregående år den 14. februar. 
 
I 2009 var der over 20 %, som ikke betalte til tiden. Det er ikke fair over 
for alle dem, der rent faktisk betaler rettidigt. 
Der står 50 medlemmer på venteliste for at få tildelt en bådplads. Klub-
bens pladstildeler bliver ringet ned, lige så snart solen begynder at stå 
lidt højere på himlen, men han har i de foregående år måttet vente på, at 
nogle af betalingerne kommer 1 måned eller mere for sent. 
 
I 2010 bliver pladser, der ikke er betalt, tildelt straks efter betalingsfri-
stens udløb. Det vil betyde, at pladsen mistes, hvis kontingent og havne-
leje ikke betales til tiden. 
Hvis man af en eller anden grund ikke har mulighed for at betale til tiden  
- det kan være det kniber med økonomien eller, at man er bortrejst eller 
andet  - kan man ringe til kasserer Bjørn Pihl Sørensen på tlf. 21 77 61 
88 eller skrive en mail til pihlrevision@gmail.com så skal vi nok finde 
en løsning i fællesskab, men man skal ikke bare lade stå til, så mistes 
pladsen. 

Bjørn Pihl Sørensen  



SIMPLY CLEVERwww.fredericia-autoservice.dk

Husk! En prøvetur siger mere end 1000 ord.
Så kig ind, så arrangerer vi en prøvetur i en af de mange Škoda modeller.

Fredericia Auto-Service A/S

Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI PD
Pris kr. 283.000,- ekskl. lev.

Halvårlig ejerafgift kun kr. 1.610,-
Alufælge er ekstraudstyr.

Vidste du, at Škoda Octavia 1,9 TDI er valgt til årets campingtrækker 2005 • At baga-

gerummet er på 560 ltr. • Må trække op til 1.600 kg • At trækkraften er meget høj, 250

NM • Kører 19,2 km på 1 ltr. diesel • Har fuldtgalvaniseret karosseri • Har 12 års

karosserigaranti • Er udstyret med fartpilot • Har halvautomatisk klimaænlæg •

Nedkøling af handskerum • Varme i forsæderne • Højdejustering af begge forstole

samt lændestøtte • Multijusterbar førerplads • Board computer • Komfortstyring af

el-ruderne • Tågelygter • Lange serviceintervaller • ESP styring • Og er en af marke-

dets mest rummelige familiebiler • Samt meget mere som vi gerne vil fortælle om.

20 gode grunde til at vælge
Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI 

Kom sikkert til havnenKom sikkert til havnen

Vesterballevej 9B . 7000 Fredericia . Tlf.: 75 92 42 44
- Lige ved tilkørsel til motorvej -
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Aut. VVS installatør Johnny Pedersen 

Industrivej 13, Postboks 36, 7000 Fredericia    Tlf. 75 94 34 56  
Fax 75 91 12 34   e-mail: phr-fa@post.tele.dk      johnny@phpipe.dk 

 

E.A. Værktøj A/S 
Købmagergade 19 - 21 .  79 21 11 00 
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 21 11 99 

Værktøj Engros A/S 
KØBMAGERGADE 19 - 21 

Specialister i  
Værktøj - Beslag 

Sikkerhedsudstyr engros 
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Mekonomen  
Sanddal Bakke 21 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 92 32 00 
Fax 75 92 38 44 
E-mail: fredericia@mekonomen.dk  

 
 

Åbningstider: 
Mandag-onsdag  Kl. 08.00-16.30 
Torsdag-fredag  Kl. 08.00-17.00 
Lørdag    Kl. 09.00-12.00 
 
 

Alt i bundmaling 
 

og 
 

bådudstyr 
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V/JØRGEN HOLM CHRISTENSEN 
Døgnvagt 20 11 82 55   Fax 75 94 07 00 

 
 

 
 
 
 
 



Den tid, der er kort i nuet, 

er lang i erindringen. Så hvis 

kampen føles alt for kort, er 

den nok til gengæld værd  

at huske. Længe. 

Få vand under kølen  
– kom ind i Sparekassen

Fredericia afdeling 
Prinsessegade 95 
7000 Fredericia

Telefon 75 93 08 00 
midspar.dk
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 Strandvejen 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 92 27 18 

Tlf. 75 92 54 30 
BILTLF. 40 28 54 30 

Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 

 

 
 

ddfftftadatddfdatadfaffddttdaadfdfdfftfddtddttfddffataafafdtafffff�

Hanse 
Moody 
Fjord 
Aga 

 

Marineparken ApS 
Vognmagervej 5 
7000 Fredericia  

Telefon +45 2018 4191  
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