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Ordinær generalforsamling  
onsdag den 14. marts 2012 kl. 

19.30 

 

 
 
 
 

 
 

Fredericia Motorbådsklub  
ønsker  

alle annoncører og medlemmer  
en glædelig jul og et godt nytår  
med tak for samarbejdet i 2011 

 
 

Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

Jørgen 

 
Kære sejlere! 
 
Lavtryk på stribe, tunge regnvejrsskyer og en strid vestenvind. Vi er 
midt i årstiden, hvor Danmark og sejlere er krøbet i vinterhi.  
Men der er lys for enden af tunnelen  - nu vender det hele snart tilba-
ge. 
 

Jeg vil gerne udtrykke stor ros til alle medlemmer for deres håndte-
ring af den lidt kaotiske logistik, der har været her i efteråret. Der er 
mange bådejere, der starter en samtale med: ”Det er ikke nemt i år”, 
men det skal være skidt, før det kan blive godt. 
 

På mit arbejde (Banedanmark) plejer vi at sige, at hvis der er lys for 
enden af tunnelen, kan det også være et tog på vej imod os med risi-
ko for at blive kørt over. Jeg vil ikke sammenligne havneprojektet 
med noget, der er ved at blive kørt over, men bestyrelsen har allige-
vel haft panderynker. 
 

Det er ingen hemmelighed, at det økonomiske barometer i Europa er 
på nulpunktet, og der er stormvejr i mange landes finanser. Dette har 
også indflydelse på økonomien i FFL.  
 
Vores fremtid er følsom over for, om vi får udlejet alle vore bådplad-
ser. Det er en udfordring, som FFL har måttet drage ind i forhandlin-
gerne , i den fremtidige kontrakt med ADP.  
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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 

Pt arbejdes der på højtryk for at sikre, at vi som forening er rustet til at 
modstå den vigende tilgang af sejlere. Jeg kan ikke forestille mig, at 
politikerne ikke har forståelse for vores situation, og som vi sejlere 
”forholder os til realiteterne”  - det er det, der kendetegner en dygtig 
politiker. 
 
Det, der er udfordringen, er, at vi ikke skaber flere udgifter, end vi kan 
betale. I den sammenhæng kan det ikke udelukkes, at FFL gerne så en 
udsættelse af nogle af investeringerne, til der er et kundegrundlag til 
stede. 
FFL er fortsat af den opfattelse, at fase 2 kan nå at blive klar til for-
året, så vi kan bruge Subliften, når vi skal i vandet. 
 
Tidsplanen er nu så fremskredet, at fase 2 af havnebyggeriet kan star-
te, så snart den endelige lejekontrakt er underskrevet. 
Men ellers er det glædeligt at se, at vores havn begynder at tage form. 
Der arbejdes pt. med pæleplaner mm., og der bliver pladser i mange 
længder. Jeg skriver dette, da jeg har haft flere henvendelser, om alle 
pladser bliver så lange, som de først ”slåede”. Det gør de ikke. F.eks. 
vil 3,25 meter pladserne i fremtiden forefindes i 12, 13 og 14 meters 
længde. 
 
Vi har planer om at renovere broerne i nordenden af havnen, som 
samtidig forhøjes lidt, så de ikke står under vand ved ”en smule høj-
vande”. Der er mange bådejere, der fortsat ønsker en højere bro at for-
tøje ved end en flydebro. Så her vil der være mulighed for at have 
medindflydelse. 
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Havnesvineriet fra erhvervshavnen er i 2011 taget til i et sådant om-
fang, at det er svært at bevare den gode tone over for erhvervslejerne i 
erhvervshavnen. 
Da der er flere indgangsvinkler på forureningen fra vore naboer, er det 
en umulig opgave at give en redegørelse her i bladet. Også set i lyset 
af at ingen af sagerne endnu er afsluttet. Men der skal ikke herske 
tvivl om, at FFL er særdeles utilfreds med det markante svineri, der 
finder sted, og som er til stor skade for vor havn. 
Det er svært at leje pladser ud til kommende bådejere, og flere nuvæ-
rende har noteret sig skader som følge af vore naboers gentagne over-
skridelser af dansk miljølovgivning. 
 
Nå, vi må tilbage til realiteterne. Toget er kommet til perron, og vi sti-
ger alle ombord og rejser ud i fremtiden. 
Lad os invitere de kommunale politikere, som har ansvar for lystbåde-
havnen, med ombord, og bringe dem ud af tunnelen og ind i en lysere 
fremtid. 
 
Sluttelig vil jeg gerne ønske jer alle en glædelig jul og på gensyn i 
2012. 
 
Tak til vore samarbejdspartnere og sponsorer for et godt samarbejde i 
2011 og på gensyn i 2012. 

 

Jørgen H. Jensen 
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v/Helmut Jacobsenv/Helmut Jacobsenv/Helmut Jacobsenv/Helmut Jacobsen    

MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 
 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 
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M/S ADDI: Fra Fredericia til Donau 
Med Addi, Jørgen Bom og schæferhunden Carol 

 
Afrejse fra Fredericia Lystbådehavn den 13. maj 2010 
Vores tanker går stadig væk tilbage til Fredericia Lystbådehavn, hvor 
så mange venner og familier var mødt op for at hjælpe os ud gennem 
havnehullet. Det er for os en uforglemmelig dag, og vi håber, I er der 
igen, når vi kommer hjem. Tusinde tak. 
Den første havn, vi lagde til i, var Sønderborg. Inden vi så os om, var 
vi der. Tiden var bare fløjen af sted, da snakken gik om alle de ind-
tryk, vi havde haft i løbet af dagen.  
 
Vi måtte tage en ekstra overnatning i Sønderborg, både for at få ryd-
det op i båden, bl.a. med at finde plads til alle de dejlige gaver og 
læse de skønne kort, vi havde fået; men også for at vi selv kunne 
komme op til overfladen igen. Turen fortsatte sydpå gennem Kieler-
kanalen til Bremerhafen - en skøn sejlads. 
 
Fra Bremerhafen sejlede vi videre ad de små kanaler mod Düsseldorf 
og Rhinen. Vi lagde til i mange små hyggelige havne, med gode faci-
liteter og rimelige priser. Alle steder blev vi godt modtaget, anvist 
plads, vist deres faciliteter, og vi følte os meget velkomne. Vejret var 
blevet rigtig godt, naturen var skøn med masser af fugleliv og dyr, 
hvor vi bl.a. så rådyr svømme over kanalen. 
 
 



 

10 

 



 

11 

 

 Kanalkanterne var fyldt med store flotte blomstrende rododendron i 
alle farver, der strålede om kap med marker i gule og grønne farver. 
Ved kanalsejlads er der tid til at studere omgivelserne, hygge sig med 
kaffe, frokost og en lille én. Nu skal vi igennem den sidste sluse, in-
den vi kommer ud i Rhinen. På denne strækning her var der ingen 
strøm. 
 
Da vi sejlede ud i Rhinen og sejlede sydpå, startede der en mod-
strøm, der var mellem 5  -  6 km i timen. Her på Rhinen var der en 
vældig trafik af store og små flodpramme, hotelskibe og restaurant-
skibe m.m. Det skulle vi lige vænne os til. Det viste sig hurtigt, at det 
var der ingen problemer i. Det vigtigste var at holde øje med, om de 
satte deres blå plade op til styrbords side. Det betød, at man skulle 
sejle styrbord mod styrbord. Her på Rhinen kan man næsten sammen 
ligne sejladsen med en motorvej derhjemme. Der er god skiltning, og 
der bliver sejlet efter søfartsreglerne. Vi skal hele tiden være vågne 
og agtpågivende, da de skibe, der har medstrøm, sejler temmelig 
stærkt, og der er ingen fartbegrænsninger på Rhinen, så speedbådene 
kommer farende ud og ind mellem skibene. 
 
Det var en særdeles smuk tur ned ad Rhinen. Düsseldorf med sit 
kæmpehøje radiotårn og fantastiske imponerende bygningsarkitektur. 
Her var vi heldige at opleve en Japansk dag, hvor folk kom til fra he-
le verden. Hele byen stod i Japans tegn, masser af boder fyldt med 
diverse japanske ting. Hele ungdommen var klædt ud i idé  - og far-
verige kostumer. Det må være som at være i Japan. Dagen sluttede af 
med (har vi hørt), et af verdens smukkeste festfyrværkeri, og det var 
helt fantastisk flot. 
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Længere nede af Rhinen kom vi til Köln, hvor domkirkens impone-
rende bygningsværk bød os velkommen. Undervejs forandrede natu-
ren sig, bjergene begyndte at rejse sig, både med borge og slotte på 
toppen, og andre imponerende bygningsværker. Vinmarkerne kom til 
syne. Lange kanalen kom vi forbi mange små hyggelige byer med 
gamle bindingsværkshuse, nogle med stråtag. En af byerne, vi vil 
nævne, er Rüdesheim, med folkevandring gennem de smalle gader, 
hvor danserestauranter, spiserestauranter og værtshuse osede af liv 
med hver deres orkester, et eldorado for turister. Det skal også næv-
nes, at da vi var der, havde de Harley Davidson træf. Tusindvis af 
motorcykler kørte og stod alle steder i byen, den ene flottere og ældre 
end den anden. Der var også opstillet en masse boder, hvor de solgte 
alt i Harley Davidsons mærke, selv en tatovør var der. 
 
Det pudsige ved de små havne her på Rhinen er, at hver anløbsbro 
faktisk har hver deres egen klub. Den mindste klub, vi har overnattet 
ved, havde plads til 7 både. Alle anløbsbroerne er aflåst enten med 
nøgle eller kort, uanset om det er store eller små klubber, også her er 
faciliteterne gode, og vi fik en god modtagelse. 
 
Efter byen Mains sejlede vi bagbord ind på Main-Donau kanalen, 
hvor vi så igen skulle igennem mange sluser. Ved nogle af sluserne 
var der lavet små sluser til sportsbåde, som vi selv skulle betjene, 
dog ikke med håndkraft, men elektriske, så nu er vi næsten blevet 
slusemestre. 
 
Her på Main-Donau kanalen var der også trafik af flodpramme og 
turistbåde. Der var også mange sportsklubber med kanoer og kajak-
både, der sejlede op og ned af kanalen, som vi skulle tage os i agt for. 
På kanalen må vi kun sejle 12 km i timen, og her var der hverken 
mod-  eller medstrøm. Naturen var meget varierende fra bjerge til 
flade frodige strækninger, med masser af fugle og dyreliv, blomster, 
vinmarker, mange campingpladser og kolonihavehuse. Flere steder 
holdt der utrolig mange autocampere på parkeringspladser ned til flo-
den. 
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På Main-Donau kanalen er der utrolig mange sluser, hvor man enten 
skal hæves eller sænkes. I mellem mange af sluserne er der bygger 
broer, man sejler i, ligesom et badekar hen over dale og kløfter. På 
disse strækninger kan vi kun se tage og trætoppe. 
 
Den største by her på kanalen er Frankfurt, hvor vi lå lige midt inde i 
byen ved en restaurant Yacht Klub. Byen er smuk og charmerende, 
med det skønneste flotte, gamle rådhus liggende midt på torvet, om-
givet af fantastiske velholdte store bygninger. Her fandt vi et skønt 
sted, hvor vi kunne nyde udsigten over hele herligheden, og hvor de 
serverede de dejligste kolde fadbamser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtidig med at vi nød fadbamserne, så vi det ene brudepar efter det 
andet gå ind på rådhuset for at blive gift. De stod faktisk i kø udenfor 
med deres familier og ventede på, det blev deres tur. Efter at de var 
blevet viet, stillede hvert brudepar op ved springvandet for at blive 
fotograferet, for det var nemlig in i Frankfurt.  
Det skal også nævnes, at Frankfurt domkirken er et fantastisk byg-
ningsværk. 
 
Tilbage i båden sad vi og kikkede på, at utrolig mange mennesker 
kom ned til kanalpromenaden og fodrede svaner, gæs og ænder. 
Mange kunne fodres med hånden.  
Da mørket sænkede sig, og lyset i byen blev tændt, strålede byen om 
kap med de meget flotte belyste broer. Vi sad og nød hele herlighe-
den fra båden. 
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En anden by, vi vil nævne, er Miltenberg. Det er en helt fantastisk 
smuk og charmerende gammel by, med fantastiske gamle bygnings-
værker med og uden bindingsværk, tage i mange forskellige varian-
ter, flotte døre og vinduer, torvet med et meget smukt gammelt råd-
hus. Ikke langt fra bymidten ligger byens bryggeri i dets gamle byg-
ninger fra dengang, det startede. På bjergsiden ligger der et slot og et 
kloster. Samlet lignede byen et flot glansbillede. Der er meget mere 
at sige om den by; men sejl eller kør derned, den skal ses og opleves. 
 
Hvis I sejler derned, skal havnen også nævnes . Det er en af de flotte-
ste lystbådehavne, vi har været i indtil nu, med den skønneste udsigt 
ind over byen. Klubhuset er bygget på pæle, oppe i ca. 2 . Sals højde. 
Her kan man trække kolde øl, sodavand og sidde og nyde herlighe-
den med den smukkeste udsigt ud over kanalen og byen, et meget 
betagende syn. 
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M/S ADDI: Fra Kelheim til Sortehavet 
 

Da vi forlod den sidste sluse i Kelheim, og kun manglede 5 km., in-
den vi sejlede ud på Donau, var vi meget spændte og glædede os til 
mødet med den, samt de kommende lande, byer, natur og kulturople-
velser vi ville støde på, inden vi nåede Sortehavet, en strækning på 
2.412 km. 
 
Inden vi nåede Donau, havde vi besluttet at overnatte i Kelheim-Saal 
lystbådehavn i Donau. Vi sejlede stille og roligt på Main, ind til vi 
sejlede ud i Donau. Her mødte floden os med en voldsom kraft fra 
styrbords side. Vi havde ikke forestillet os, der kunne være så kraftig 
en medstrøm. 
 
Havnen, vi skulle overnatte i, lå ca. 1 km. længere nede af Donau. 
Her skulle motoren have en del ekstra omdrejninger, for at vi kunne 
komme ind gennem havnehullet. Havnemesteren fortalte, at Donau 
var ca. 1,5 meter over normal vandstand på grund af voldsom regn i 
Sydtyskland.  
Alt vandet skulle så presses igennem Donau og ud i Sortehavet, hel-
digt for os.  
 
Vi skulle tage os meget i agt for flydende genstande, så som hele træ-
er, store grene og rødder, så vi måtte være agtpågivende hele tiden, 
for der var utrolig meget, der flød rundt i floden. 
Den måde, man rensede Donau på, var ved sluserne. Her var der la-
vet en arm med et vandfald, så kunne slusefolkene selv bestemme 
vandhøjden og sortere de flydende genstande fra. 
 
Kursen blev sat mod Regensburg. Det var her papirerne skulle udfyl-
des og stemples, for at vi måtte sejle videre på Donau. Det havde væ-
ret dejligt nemt, hvis vi kunne ha’ sejlet ind i en af lystbådehavnene 
her; men desværre var broerne ind til dem ikke høje nok på grund af 
den forhøjede vandstand. 
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Det viste sig, at vi havde et problem med at finde et sted at lægge 
lovligt til. Da strømmen her var ekstra stærk, blev vi nødt til at sejle 
ind i industrihavnen, fordi vi skulle have vores Donaupapirer udfyldt 
og stemplet af vandpolitiet. Her fandt vi en god liggeplads og lagde 
til. Vi blev vækket kl. 7.00 af havnemesteren, som var meget forståe-
lig. Han fortalte os, hvor vi kunne få papirerne udfyldt, og ellers bad 
os om at forlade havnen omgående, for hvis politiet kom, ville vi få 
en bøde, da det var et forbudt område for lystbåde. 
 
Vi forlod hurtigt havnen, sejlede ind til Regensburg, lagde til kaj 
midt i byen med en modstrøm på ca. 10 km. Vi fik papirerne ordnet 
og stemplet, og det var ganske gratis. 
Nu var vi så klar til at sejle videre på Donau; men inden vi gjorde 
det, var vi lige en tur inde og kigge på byen, der for øvrigt er en flot 
gammel by. 
Vi sejlede videre, kom til et meget naturskønt område, lagde her til 
ved en turistanløbsbro. Walhalla, et gammelt tempel, som lå på en 
bjergside. Her fik vi lov til at ligge til kl. 9.00 næste dag. Om aftenen 
hørte vi de skønneste musiske toner fra templet, og for øvrigt så vi 
vores første smukke solnedgang på Donau. 
 
Stod op til en meget smuk solopgang, som vi sad og nød, mens vi 
spiste vores sædvanlige dejlige morgenmåltid, som består af: kaffe, 
et lille glas Fernet Branca, blødkogt æg, diverse oste og forskellige 
slags brød til. 
Lagde fra kaj og sejlede til byen Deggendorf, hvor vi lagde til i by-
ens lille lystbådehavn.  
Det viste sig, at lystbådehavnen havde 5 klubber med ca. 10-12 lig-
gepladser ved hver. En lille hyggelig havn, men hvor vi havde et pro-
blem, da det viste sig, at man skulle klatre over en ca. 4 m høj mur, 
som hver klub kun havde en lodret lejder op af.  
Jørgen og jeg fik hurtigt lært at klatre op og ned og springe over jern-
baneoverskæringen, for både toilet og badevognene stod på den an-
den side af muren og jernbanen. Desværre lærte Carol det ikke, så 
hun måtte nøjes med at gå ture langs havnemolen, som heldigvis og-
så havde lidt grønne skrænter. 
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Næste dag satte vi så kursen mod Passau. Vi havde læst i vores Do-
nau bog, at der skulle ligge en fantastisk god fiskerestaurant ved 
2.237,5 km stenen. Den ville vi prøve. Vi sad uden for restauranten, i 
dens hyggelige gårdhave, hvor betjeningen gik rundt i flotte national-
dragter og serverede. Vi blev anbefalet at prøve en Zander fisk, så 
den bestilte vi.  
Jeg drillede Jørgen lidt, at det nok var en fisk her fra Donau, vi fik 
serveret. Han har nemlig hele tiden sagt, at fisk fra Donau ville sma-
ge af mudder, og dem ville han ikke spise. Ind kom fiskene, vi kigge-
de godt nok noget, da de blev serveret på hvert sit store serverings-
fad. En stor fisk på hvert sit fad og med tilbehør på, blev stillet foran 
os hver. Vi spurgte, hvor fiskene kom fra, og ja, selvfølgelig var de 
friskfanget i Donau. De smagte himmelsk, og kødet var helt hvidt. 
Jørgen tog sine ord til sig igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Passau lagde vi til i en dejlig lystbådehavn med gode faciliteter, 
med udsigt til sluserne og ca. 5 km ind til centrum. 
Der blev vi et par dage. Vi gik langs med Donau ind til den flotte 
gamle by, hvor husene er malet i pastelfarver. Inde i byen sad vi ved 
det gamle rådhus fra 1500 tallet, og drak en kold øl, og Carol en mas-
se vand. Det skal nemlig siges, at her var ca. 30 grader i skyggen.  
 
Vi skulle også ind og se domkirken, Sct. Stephan, med verdens stør-
ste orgel med ikke mindre end 17.974 orgelpiber. En meget flot gam-
mel domkirke. Vi gik i den smalleste gade i Passau, som var godt 1 
m bred. Passau er en fantastisk smuk gammel by. 
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 Stævnede efter 2 dage ud af havnen, og sejlede igennem Passau med 
de flotte pastelfarvede huse på begge sider af floden og langs med 
alle de store hotelskibe, som lå ved kaj her ved byens centrum, en 
meget smuk sejlads. 
Nu begyndte bjergene for alvor at rejse sig tæt på begge sider af Do-
nau, og vi sejlede nu det sidste stykke på den tyske Donau og ind i 
den østrigske. 
 
Vi sejlede på den smukke Donau mod Schölingen lystbådehavn, som 
ligger midt i et hårnålesving. En meget stor og flot lystbådehavn med 
alle tænkelige faciliteter (kan ikke lade være med at sige det) et fan-
tastisk smukt og idyllisk naturområde med bjerge på alle sider. 
Her gik vi mange lange skønne ture langs floden til små tyrolerlands-
byer, hvor vi sad ved en restaurant ned til floden og drak en dejlig 
kold fadbamse. Carol badede i vandet mange gange om dagen. 
Efter ca. en uge sejlede vi 24 km tilbage til Külbach Müle i Tysk-
land, hvor vi skulle holde ferie sammen med børn svigerbørn og bør-
nebørn i en lille uges tid. En dejlig ferie. 
 
Der fra sejlede vi atter til Østrig til byen Linz  - en utrolig flot tur. 
Hvis I kommer til Linz, så skal I spise på havnerestauranten ved bib-
lioteket, da det er sjældent at få så lækker en menu. 
Turen gik der fra videre til Melk, Spitz og Wörden, 3 flotte gamle 
byer med gode havne. En særdeles flot sejltur med masser af store 
frodige bjerge, mange tyrolerlandsbyer, gamle borge, slotte, store 
flotte palæer. Det siges, at det skulle være det smukkeste sejladsstyk-
ke på Donau. Vi syntes også, det havde været den smukkeste sejlads, 
vi havde haft ind til nu. 
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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: ankerjo@ankerjo.dk 
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Vi er nu nået til Wien. Donau er temmelig bred her, så der ligger en 
del flydende sommerhuse ved flodsiderne. Sejlede mod lystbådehav-
nen, hvor det viste sig, at der ligger en anløbsbro, hvor nyankomne 
skal melde sig for at få anvist en plads og blive indskrevet. 
 
Det skal nu siges, at temperaturen er ca. 36 grader i skyggen, og det 
har den været i flere dage. Inden vi meldte os til ved receptionen, gik 
vi en tur på havnen, hvor vi så, at der var en ledig plads under en bro 
med dejlig skygge. Den fik vi, og det var heldigt for os. Man tror det 
er løgn, at det kan være så varmt. 
 
Selv i denne varme var vi inde at se det skønne Wien. Vi tog metroen 
ind til centrum og gik lidt rundt, hvor vi bl.a. fik set domkirken, råd-
huset, museet, markedspladsen og mange andre ting og besøgte flere 
små skyggefyldte restauranter, hvor vi alle blev tanket op. Puh ha det 
var varmt. 
En flot og ren by med masser af kultur, miljø osv., som vi syntes 
mægtig godt om. Wien skriver vi ikke mere om nu, den skal opleves. 
 
Fra Wien til Bratislava er der 62 km, som vi sejlede i høj flot sol-
skinsvejr. Vi sad på flyeren og nød den smukke og varierende natur. 
Da vi nåede Bratislava, blev vi mødt af en mægtig stor flot parla-
mentsbygning, samt flere andre store flotte bygningsværker, som lig-
ger ud til Donau. 
 
I Donaubogen var der vist, at vi skulle sejle ind i en sidearm fra Do-
nau, hvor der var en masse bådklubber, men ingen pladsanvisninger 
til gæster andet end restauranten Dodo. 
Hele armen var fyldt med plastikdunke, poser, hele træer, træstykker 
mm. Det lignede en losseplads. Her fik vi os kantet igennem, uden 
skader, ned til enden og vendte om, da vi kunne høre nogen kalde os 
an. Med fagter fik de os guidet ind langs en lille gangbro med stæv-
nen ind mod gelænderet til en udendørs restaurant. Her sad folk helt 
op af båden og spiste og drak. 
 
Det viste sig senere, at den lille gangbro var vejen til toilettet for her-
rer og damer i restauranten, samt alle gæstebådene, og den lå vi klods 
op af med bagbords side. 
Den første aften spiste vi på restauranten, et rimeligt måltid til få 
penge, og så sad vi endda, så vi kunne røre stævnen på vores båd. 
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Næste dag tog vi en taxa ind til Bratislava, hvor vi så National teat-
ret, Parlamentsbygningen m.m. En spændende by, der er under ud-
vikling og ved at blive renoveret. 
 
Hjemme igen, hvor vi sad og nød en kold øl på restaurant Dodo, troe-
de vi ikke vore egne øjne. Der kom nemlig et meget stort skib sejlen-
de ind. Vi troede, det var en færge, men skibet var nu ombygget til et 
lystfartøj. Der var ikke meget plads, men skibet blev guidet ind til 
kajen (restaurantplatformen). Godt det ikke blæste, så havde skibet 
revet det hele med.  
Stævnen på skibet var højere end restauranten, det så helt forkert ud, 
men ind på plads kom det. Efter at skibets besætning havde spist og 
drukket, samt festet højlydt hele natten, sejlede de igen ud næste 
morgen. Et held, der ikke skete noget. 
Vi betalte vores regning og sejlede gennem alt skidtet ud i Donau. 
 
De næste mange kilometer ned ad Donau var et meget fladt terræn. 
Her var floden meget bred, op til 4 km. På denne del af strækningen 
var der en del huse, som var bygget på pæle. Mange af disse huse 
havde monteret et fiskegarn på en vippeanordning. De kunne sænke 
nettet på ca. 3 x 3 m ned, vente lidt med at hive det op, og så håbe på, 
der var fisk deri. 
 
Vi kom forbi små og store øer, hvor folk var sejlet ud for at bade, fi-
ske og hygge sig. Nu nåede vi til en sluse, hvor vi skal sænkes meget. 
Slusen er 275 m lang, 35 m bred, og vi blev sænket 20 m og var end-
da alene i slusen; her fylder båden ikke meget. 
 
Lige inden vi sejlede ud af Slovakiet, havde vi en overnatning i Ko-
marno, et lille hyggeligt og gæstfrit sted. 
 

Fortsættes i næste nummer 
 

Carol, Addi og Jørgen er jo for længst tilbage i Fredericia, og oven-
stående er Addis uddrag af logbogen. Hele beskrivelsen kan I se på 
www.adbombi.dk. Her ligger også en masse dejlige billeder fra tu-
ren. 
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Fra Skærbækturen den 27. august 
 
Vores Skærbæktur var vellykket. Vi var i alt 48 personer, som hyggede 
sig. 
 

Vi startede kl.10, hvor der skulle hentes proviant hos købmanden, og 
han, der skulle grille grisen, kom. Der var mange, der gav en hjælpende 
hånd, så snart var alt på køl, og bordene sat op. 
 

Da det havde regnet meget dagen før, kunne vi ikke spille rundbold, så 
Majbrit Ulvedal foreslog, at vi skulle spille omvendt bingo. Mange fandt 
små pakker i bådene, som vi kunne bruge. Da klokken var 14, gik vi i 
gang med bingo. Der var 28 deltagere. 
 

Kl. 19 startede festen, grisen var god, og Inge Sørensen havde styr på 
salaten. Vi festede til kl.1, så var vi også trætte. 
 

En tak til alle hjælpende hænder. 
 

Festudvalget 
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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 

 NB NB NB 
 

Har du en god skipper-eller løgnehistorie, så send 
den på mail til bladets redaktion: 
 

 pihlrevision@gmail.com 
 

De bedste historier kommer i bladet. Vi vælger så 
den bedste og giver en god flaske rødvin til vinde-
ren. 
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Mekonomen Mekonomen Mekonomen 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 
 

Hempel & International 
 
 

Alt i bådudstyr 
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Dir. Jørgen Holm Christensen 
Lillenæs 30 • 7000 Fredericia 

Døgnvagt + 45 20 11 82 55   Fax + 45 75 94 07 00 
 

 
 
 
 
 
 

Øresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApS    

www.oeresund-baadservice.dk     baad@mail.dk 
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Middelfart Sparekasse 
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Tlf. 75 92 54 30 
BILTLF. 40 28 54 30 

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