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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR 

Vinterkonservering af dieselmotorer 
Service forår og efterår 

Salg, reparation og renovering af motorer 

Jørgen Jørgensen 
Poppelvænget 3, Taulov, 7000 Fredericia 

Tlf. 40 33 69 78 - mail marinejj@post.tele.dk 
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AKTIVITETER 
 

 

 
 
Generalforsamling onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.30 
 
 

 
 

Aktivitetsudvalget 

 
Fredericia Motorbådsklub  

ønsker  
alle annoncører og medlemmer  
en glædelig jul og et godt nytår  
med tak for samarbejdet i 2012 

 
Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

Jørgen 

 
Kære sejlere! 
 
Minusgrader og nyfalden sne udenfor. Foderbrættet i haven summer 
af vinterens fugleliv. Det er vinter i Danmark. 
På havnen er de fleste færdige med ”basis” vinterforanstaltningerne, 
og tilbage udestår for det meste kun et kik til presenningen eller, om 
der har været ”ubudne gæster”. 
 
Men havnen summer fortsat af energi mange steder, og mit blik har i 
efteråret været rettet mod den nordlige del af havnen. 
Her har en lille flok FM medlemmer gennemført et fantastisk flot bro 
- og reposbyggeri. 
Reposen, der bl.a. skal fungere som byggeareal til vore grejskure, er 
bygget sammen med den eksisterende bro. Den eksisterende bro er 
tilsvarende både løftet og har fået nyt brodæk. 
Gruppen har selv født idéerne og stået for konstruktionsarbejdet, og 
om ikke så længe vil det første prøvehus skyde op. 
Der skal fra mig lyde en stor stor tak til Knud Andersen, Niels Niel-
sen, Erik Nørregård, Hans Vestergaard, Jens Jensen, Erik Jørgensen 
og Jan Friche. Jeres indsats har været imponerende. 
 
Jeg har konstateret allerede nu, at der har været mange, der har villet 
bestille plads i de færdige grejskure. Mange flere end der har tilbudt 
at give en hånd med. 
Men sådan er det nok med frivillig arbejdskraft i dagens foreningsliv. 
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Tlf. 75 94 35 11 
Mobil 40 18 36 11 

 

Optagning og isætning af både indtil ca. 8 tons. 

Samt al vognmandskørsel. 

Bestyrelsen og bygge - anlægsudvalget har arbejdet på de vedtægter, 
der skal dække skudehavnen og grejskurene. 
Af vedtægterne fremgår det, at skurene er til grej, og for at komme i 
betragtning skal man være FM bådejer og have plads i havnen. 
 
Bygge  - anlægsudvalget har parallelt med tømmerarbejdet også 
”mentalt” arbejdet med de faciliteter, der skal rumme det sociale på 
området. Her tænkes både på ude og indendørsforhold. 
Når udvalget har færdigbehandlet dette og sendt hvid røg i skorste-
nen, vil der blive informeret om dette. 
Lur mig, om det ikke planlægges, at røgen skal komme fra en røge-
ovn. 
 

Så tager vi lige en 180 graders drejning og vender blikket mod sub-
liften. 
Hold da op, hvor den diskuteres. Når jeg kommer på havnen, tæppe-
bombes jeg ofte med postulater og irettesættelser om, hvad jeg skulle 
have gjort. 
 

Emnerne, jeg skal forholde mig til, er som følger: 
 
• Den betjenes af 2 mand, der er ansat. Kan det være rigtigt? 
• Det tager over en time at komme i land. 
• Højtryksspuleren er den kun forbeholdt subliften? 
• Rampen flyder med jolletrailere. 
• Lastbiler må ikke bruge krankajen. 
• Det er for dyrt. 
• Osv osv listen er alenlang 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Jeg vil prøve at dvæle lidt ved nogle af de store punkter: 
 
• Vi er endnu ikke 100 meter mestre i brugen af subliften, men det 

går efterhånden ganske godt. 
• Rampen er nu tilpasset, så den lever op til leverandørens krav. 
• Subliften kan tage 25 tons, men kun hvis vægten fordeles med 

10 tons på forakslen og 15 tons på bagakslen. 
• Konstatering: det tog mig 26 minutter fra jeg lå i vandet, til jeg 

stod i mit eget stativ inkl. Højtryksspuling. Der var kun 1 mand 
og dem, jeg selv havde med. 

• Højtryksspuleren, der står i skuret, er en del af subliften, da det 
er tanken, at der skal minimum af tilrigningstid til, når der skal 
spules på en sublift bådoptagelse. Spuleren er ikke beregnet til 
både, der går op med kranbil. 

• Der er pt. monteret vand og el til egen spuler ”som vi gjorde i 
gamle dage”, når vi kom op med kranvogn.  
Bestyrelsen arbejder fortsat på løsninger, der skal kunne tilgode-
se vore bådejere, der kommer over kajen. Men pt. har det ikke 
haft førsteprioritet. 

• Jeg har aldrig selv set, at rampen skulle flyde med jolletrailere. 
Tværtimod har den under de jolleaftener, hvor jeg har været på 
havnen, altid været ryddet. 

• Det med krankajen ikke må bruges af lastbiler er en skrøne. 
Havbunden kan ikke bære en hvilken som helst last, og derfor er 
kranstedet forstærket med en trykplade i konstruktionen. Dette 
er for at kunne fordele lasten. 
Dens belastning har en maks. grænse, og derfor skal havnefoge-
den spørges. Vi burde have haft set det samme på vores gamle 
kajanlæg. Men der skete heldigvis ingen uheld. 
Er bådene for tunge, må de op med subliften, og tages derfra 
med kran, hvis de skal køres væk.  
Alternativt er, at de kranes fra erhvervshavnen. 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK	KØLESER-

 

 

 
Flytning 

 
Kolding Marinecenter er flyttet til Fynsvej 113 (også i Kolding). 

 

ALT	INDENFOR	KØLETEKNIK	&	KLIMA-
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Og nu slipper I for mine kommentarer for denne gang, men der er 
sikkert lagt i kakkelovnen til mig på generalforsamlingen. 
Og apropos generalforsamlingen. Jeg havde i mit stille sind regnet 
med at træde af, når havnen var færdig, og nye kræfter kunne tage 
over. Det ville være sundt for vores forening med nye mål og nye 
øjne. 
Men øjnene skal melde sig, og jeg føler heller ikke, at jeg helt har 
leveret varen endnu. Men jeg så gerne medlemmer, der var villige til 
at tage en tørn i vores forening. 
 
Desværre er den største trussel for sejlerlivet ikke vore interne debat-
ter og bestyrelsens gøren og laden, så længe den blot udviser 
”økonomisk ansvarlighed”. Det er mere det samfund, vi lever i. Det 
har mistet pusten rent økonomisk, og det sætter sine spor. Et af spo-
rene er tilgangen til søsporten i Danmark. Den er vigende. 
 
Det er i disse betragtninger, vi også skal søge svaret på, hvorfor vo-
res klubhus endnu ikke er påbegyndt. 
Vi går stadig armgang i økonomien, men vores mål er, at det er af-
klaret inden jul. 
 
Og nu vi er ved det med økonomien, så har I måske bemærket, at sta-
ten agter at hæve provenuet på kaskoforsikringer fra 1% statsafgift til 
1,34%. En stigning på 34%. 
 

Jeg kan kun anbefale jer at revurdere prisen på jeres båd og ikke have 

den overforsikret. Det ville være en god idé at gå ind på Dansk Sejl-

unions hjemmeside og følg med i debatten. 

Det var en ordentlig smøre denne gang, men jeg vil slutte med at øn-

ske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Tak til forretningsforbindelser og sponsorer. 

Jørgen H. Jensen 
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Vores havn denne vinter 
 

Vinteren kom tidligt til Danmark i år. Måske tidligere end beregnet 
for mange, for der ligger fortsat mange både i vandet. 
En del har sikkert resoneret, at båden overvintrer lige så godt i vandet 
som på land, og denne antagelse er helt korrekt. Men i begge tilfælde 
er der forskellige forholdsregler, man skal forholde sig til. 
De, der ligger ved flydebroerne, er ikke så afhængige af de vand-
standsændringer, der ofte følger med efterårsstormene. 
Hvorimod de både, der ligger ved de faste broer, skal ejerne holde 
ekstra øje med. 
 
Vores gamle mole var så stejl, at med vinterstorme og lave tempera-
turer, kunne der slå rygevand ind over og ramme de både, der lå bag-
ved, og derved skabe en overisning. 
Tilbage i starten af 70érne var der både, der sank på den konto. Men i 
dag er molens stensætning så bred, og faconen så skrå, at bådene i al 
slags vejr burde ligge beskyttet mod overisning. 
 
I dele af vores havnebassin kan der være nogen uro i havnen, hvis det 
”kuler” fra øst eller sydøst.  
Men uanset årstiden er det altid vigtigt at have fortøjninger af god 
kvalitet. 
 
Om vinteren kan det yderligere være en fordel  at montere et ”spring” 
på båden som ekstra fortøjning. Gerne så langt som muligt. 
 
Og nu en meget vigtig ting 
 

Her på denne tid af året er vejene ofte meget glatte af sne og is. 
Dette gælder også vores Sublift rampe. 
Hvor mange har ikke hørt eller set lastbiler blive fanget nede i Vejle 
by, fordi de ikke kan komme op af Horsensbakken eller Fredericia-
vej. 
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De samme mekanismer gør, at vi ikke kan bruge Subliften i frostvejr 
eller anden form for glat føre, f.eks. isslag. 
 
Så derfor: hvis du er bådejer og har behov for at få båden op under 
disse vejrforhold, så kan det kun ske med kran over kajen. 
 
Jeg vil slutte med at sige: 
For jer, der ligger i vandet  - håber I fanger en god nytårstorsk. 
God vinter og pas godt på jer selv, når I færdes på broerne og i både-
ne. 
Varmt fodtøj er også glat fodtøj. 
 

Jørgen H. Jensen 
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Observationer i Caribien 
Af Jørgen H. Jensen 

 

I blad nr. 139 var der et billede af en ”ikke særlig køn” lystbåd, som 
var fotograferet af Hans på hans tur til Caribien. 
 
En tilsvarende observation gjorde vi på vores tur derover. 
 
Motorbåden er 390 fod lang, 61 fod bred og kan sejle 23 knob. 
Fremdriften skete med 2 stk. MAN diesel motorer a 6035 HK. 
Den kunne tanke 757.000 liter diesel, svarende til ca. 9 mio. danske 
kr.; men så er der også nok til 6.500 sømil (116 liter/sømil). 
Om den er køn, stilren eller bare for meget, vil jeg lade være op til 
læseren. 
Se blot her: 
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Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tel: 76 20 02 26 
ovenvande@ovenvande.com     

Klip annoncen ud af bladet. 
Køb for kr. 100 varer i fiskebutikken og få et bæger 

gratis salat (værdi kr. 30). 
  

mod aflevering af denne kupon. 
Gælder kun annoncen fra det trykte medlemsblad. 
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Hamborg messe 
 
Foreningen Fredericia Lystbådehavn var i den sidste weekend i okto-
ber til den første weekend i november repræsenteret  på udstillingen 
HANSEBOOT i Hamborg. 
 

Deltagelsen var arrangeret i samarbejde med ”Sejlerens Marina-
guide”, og vi kunne deltage sammen med repræsentanter fra Nyborg 
Lystbådehavn, Klintholm Lystbådehavn og lystbådehavnene i Kiel 
bugt.  

 

Deltagelsen havde to formål, nemlig at undersøge, om der eventuelt 
er kunder til nogle af de ledige pladser i Fredericia Lystbådehavn, og 
om vi kunne få flere gæstesejlere fra vor nabo i syd. 
 

Samarbejdet med ”Sejlerens Marinaguide” viste sig at være en meget 
god ide. Næsten alle de personer, som vi kom i kontakt med, kendte 
”Sejlerens Marinaguide” dels fra besøg i danske lystbådehavne, men 
også fra tyske lystbådehavne, fordi der også findes en version med 
tyske havne. 
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Mange kom for at høre, hvornår det nye nummer udkom. På den må-
de kom mange kontakter i stand. Vi kunne så fortælle om vor nye 
lystbådehavn. 
 
Vi fik en del henvendelser om muligheden for at få en fast plads i 
lystbådehavnen, men vi havde ikke underskrevne kontrakter med 
hjem. 
 
Det overraskede os dog, at mange slet ikke vidste, at der lå en lystbå-
dehavn ved Fredericia. Vi snakkede med mange, der adskillige gange 
var sejlet igennem Lillebælt og som ikke havde fået øje på Lystbåde-
havnen. Mange både, der sejler forbi, kommer tættere på Strib og 
mange kendte også den lille lystbådehavn ved Kongebrogården. 
 
Med alle de kontakter vi havde, har vi grund til at tro, at der fremover 
vil være flere, der finder Fredericia. Vi fik udleveret rigtig mange 
brochurer om den nye lystbådehavn samt den kendte turistbrochure 
om Fredericia. 
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Arbejdshold E - bro 
 

Frivillige i Fredericia Motorbådsklub har igennem de sidste par må-
neder arbejdet på at hæve og renovere E-broen samt etablere det nye 
brodække, der skal rumme de kommende fiske- og grejskure. 
Arbejdet er foregået under ledelse af vor ”gamle” havnefoged Knud 
Andersen. 

Som beskrevet af formand Jørgen Jensen på side 5 er der heldigvis 
mange hjælpere, der utrætteligt har udført det til tider tunge arbejde 
med at skrue de svære og tunge bjælker sammen til en flot og stærk 
konstruktion og sømme de mange brædder på. 
 
Det hævede brodække, hvor fiske-og grejskurene skal stå, er næsten 
færdig nu, hvor dette skrives, og hvis vejret tillader det, vil holdet 

 

Fortsættes side 20 
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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 

 

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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fortsætte med at bygge det første skur. De kommende skure skal ud-
føres med det første som model af Fredericia Produktionsskole. 
 
Det er planen, at alle skurene skal være på plads til den kommende 
sæson. 
 
Grejskurene kommer til at indeholde op til 8 rum, der kan lejes af fi-
skere og andre medlemmer af Fredericia Motorbådsklub, hvis de 
samtidig har en bådplads. 
 
Der er ved at blive skabt et rigtig godt og hyggeligt miljø på den 
plads i lystbådehavnen, hvor det formentlig også bliver muligt at 
etablere grill pladser. 
 
Her ses nogle af hjælperne i en lille pause i arbejdet. De store bunker 
træ i baggrunden er det kommende brodække. 
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Uddybning 
 
Det har vist sig, at uddybningen ikke har været helt perfekt, så det rådes 
der bod på her i begyndelsen af december. 
 
ADP’s dykkere har undersøgt bunden, og hvor dybden ikke er rigtig, 
bliver problemet løst. Der er også nogle pælestumper, der skal op. 
 

NB NB NB 
 

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

 pihlrevision@gmail.com 
 

De bedste historier kommer i bla-
det. Vi vælger så den bedste og gi-
ver en god flaske rødvin til vinde-
ren. 
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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 
 

Hempel & International 
 
 

Alt i bådudstyr�



 

26 

 
 
 
 

 

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