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AKTIVITETER 
 

 
75 års jubilæum 

 

Reception torsdag den 12/12 kl. 14 - 17 på Oven Vande 
for medlemmer, annoncører og venner af FM  

 
Generalforsamling 

 

Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30 

 
 

Bestyrelsen 

Fredericia Motorbådsklub  
ønsker  

alle annoncører og medlemmer  
en glædelig jul og et godt nytår  
med tak for samarbejdet i 2013 

 

Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

Kære sejlere! 
Bøgetræernes blade er brune og signalerer, at efteråret er kommet til 
os endnu engang. 
Det er en fascinerende tid, for i samme øjeblik solens stråler rammer 
en gren eller et træ, forvandles den på et splitsekund og udstråler var-
me og hygge i form af et fantastisk farvespil. 
 

Denne selvsamme solstråle føler jeg også har ramt Fredericia Motor-
bådsklub. Den 13. november havde alle bådejerne i Fredericia Lyst-
bådehavn sat hinanden stævne i Café FIC til en ekstraordinær gene-
ralforsamling. 
Generalforsamlingen var resultatet af det spørgeskema, som sejlerne 
udfyldte i sommer, og hvor et markant flertal anbefalede, at driften af 
Fredericia Lystbådehavn overgik til ADP.  
Startskuddet til overdragelsen blev givet med 100% enstemmig god-
kendelse. Det betyder i praksis, at alle bådejeren nu har mere ”ro på 
bagsmækken” med hensyn til den kommende økonomi. Tilsvarende 
bliver det billigere for nye bådejere, da de fremadrettet kun skal beta-
le indskud og ikke depositum. 
 

Den eneste malurt i bægeret er, at de gamle bådejere, som ”kun” har 
betalt 2.500 kr. i indskud, skal betale mellem 2.500 og 7.500 som et 
engangsbeløb for at have betalt det samme som de nyere medlem-
mer. Her knækker min film lidt, da de ”gamle” medlemmer har betalt  
- og hold nu fast 7.500.000 kr. som et engangsbeløb til etableringen 
af lystbådehavnen. Disse midler er indgået på lige fod med indskud 
fra nye medlemmer. 
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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. 

Jeg vil stærkt anbefale, at vi betragter alle som ligeværdige med hen-
syn til indskudt kapital og ikke opkræver yderligere. 
Men dette spørgsmål er en ren ADP afgørelse. 
På nye medlemmers vegne ser jeg med stor tilfredshed, at de får til-
bagebetalt deres depositum. 
 

Jeg er overbevist om, at Fredericia Lystbådehavn går en lys fremtid i 
møde, da vi nu kan signalere økonomisk stabilitet og konkurrence-
dygtige priser, der modsvarer den gode havn, vi har fået. 
 

Alle, der var forsamlet i Café FIC, er også bekendt med, at ADP an-
noncerede, at de påbegynder opførelsen af havnehuset med tilhøren-
de klubhuse til FM og FS. Byggeriet er annonceret færdigt til 1. maj 
2014  - og det betyder, at vores standerhejsning kommer til at foregå 
i vores nye klubhus. Bestyrelsen forventer, at der hen over vinteren 
bliver forhandlinger med ADP omkring opførelsen af vores klubhus. 
Når vi så hejser standeren, vil bestyrelsen kraftigt anbefale, at vi 
samtidig holder vores 75 års jubilæumsfest, selv om det bliver med et 
½ års forsinkelse. 
 

Vi fejrer jo, som tidligere bekendtgjort, jubilæumsdagen den 12. de-
cember med en reception på Oven Vande. 
 

Og så til et mysterium. 
Som alle er bekendt med, blev vi bestjålet den sidste dag i vores 
gamle klubhus. Møblerne, som har stor affektionsværdi for os, agerer 
nu indretning for folk med dårlig samvittighed, og som på daværende 
tidspunkt havde ekstrem stor indsider viden. 
Det er et gammelkendt mysterium. 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Men vi har fået et nyt: 
Vores store anker, som har stået foran vores gamle klubhus, og som er 
skænket af familien Romedahl, skulle her i efteråret køres til maler. 
Dette var for at klargøre det til den kommende placering foran vores 
nye klubhus, som opføres i starten af 2014. 
Nogle venlige sjæle er kommet os i forkøbet og har malet det, så det 
er i fin stand. Hvem de aktive venlige sjæle er, vides ikke i skrivende 
stund  - så et nyt mysterium. 
Og så lige en ting mere: mærkepladen på ankeret var faldet af under 
transporten, men den blev fundet af et af vore medlemmer. Den lå på 
kørebanen ovre på Strandvejen. (Kig lige på side 22) 
 

Her på falderebet vil jeg bede medlemmerne forholde sig til følgende: 
min families båd ligger i dag i Brejning. Dette valg skyldes vores nære 
bopæl ved Brejning Lystbådehavn. Personligt vil jeg anbefale, at Fre-
dericia Motorbådsklub får en formand, der har båd i Fredericia Lyst-
bådehavn. 
Jeg har tidligere sagt, at jeg vil forsøge at aflevere formandsstafetten 
så pletfri som muligt og uden belastende opgaver. Det føler jeg, at sta-
fetten er nu. 
 

I fremtiden skal vi til at drive klub og klubliv parallelt med vores sejl-
sport. Det kan vi gøre nu, fordi det politiske Fredericia har overgivet 
sig og ikke blander sig længere. 
At drive klub bliver en del af bestyrelsens og medlemmernes opgave i 
fremtiden, og det er her, der vil være plads til solstråler på vores bøge-
blad. 
 

Som omtalt i sidste nummer vil jeg altid være medlem af FM og delta-
ger gerne i bestyrelsesarbejde; men FM vil være bedst tjent med en 
formand, der har båd i havnen. 
 

God vinter; men vi ses den 12. december til 75 års reception. 
 

Jørgen H. Jensen 
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Flytning 
 

Kolding Marinecenter er flyttet til Fynsvej 113 

 
 
 
 
 

 
Problemer med køleskabet 
i båden. 
Vi kan hjælpe med både 
salg og service.  
 
Kontakt der-
for: 
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Færge uden motor på Donau 

 

Orientering har over årene bragt billeder af nogle flotte, underlige og sjo-
ve fartøjer. 
På en tur til Østrig i år har redaktøren mødt endnu et meget specielt fartøj. 
Når Donau floden skal passeres, skal der enten være en bro eller en færge. 
Nogle af færgerne kan krydse Donau uden brug af motor. Der er tale om 
et fartøj, hvor der sagtens kan være en bus og et par biler samt mange pas-
sagerer på. 
 
Man har på to ret høje tårne spændt en kraftig wire tværs over floden. 
Med en talje på wiren og endnu en wire, der går ned til båden 20-30 meter 
længere nede af floden bliver fartøjet altid holdt i en bestemt afstand. 
Når floden skal krydses drejer man blot nogle store ror til den ene side, så 
begynder båden at drive langsomt over floden, hvor strømmen var ca. 4-5 
knob, da vi så den. 

Bjørn Pihl Sørensen 
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Gensyn med kanalerne omkring 
Mecklenburg Vorpommern 2013 

Fortsættelse fra nr. 143 

 

Mandag den 13. maj 2013 
Dagen er gået med afslapning, oprydning, handel og en travetur ned 
gennem Dömitz by. Det er stadig lidt koldt, så shortsene bliver lig-
gende lidt endnu. 
 
Tirsdag den 14. maj 2013 
Så går turen videre op mod Schwerin, i første omgang på Mürits-
Elde-Wasserstrasse op til ”korsvejen” (kanalkrydset), hvor vi går 
over i Störkanalen, der fører op til Schweriner See. Det skulle være 
et helt utrolig smukt område, så det glæder vi os til at opleve. For at 
komme op til ”korsvejen” skal vi sejle 56 kilometer og gennem 10 
sluser: Dömitz, Neu kaliss, Findenwiunshier, Mallis, Eldena, Güritz, 
Graboww, Hechtforth, Neustadt-Glewe og Lewitz. 
 
Vi valgte at gå ind i den lille havn lige før slusen i Eldena, Eldena 
Bootshafen, hvor der er 15 gæstepladser og en dieseltank. 
 
Onsdag den 15. maj 2013 
Vi stod op til strålende solskin og fornemmede også, at varmen var 
ved at komme lidt op, hurra, vi tankede diesel og fortsatte rejsen lidt 
længere op mod ”korsvejen”.  
Vi snuppede 4 mere af sluserne og endte oppe i Neustadt-Glewe lige 
før slusen i en lille lystbådehavn, som vi også besøgte i 2010. Der 
slog vi os ned for natten og gik en tur op i den lille by.  
 
Det var en fin, fin tur i dag, og vi er i de sidste 8 sluser siden Dömitz 
blevet hævet 17,8 meter, og vi skal yderligere op inden ”korsvejen”, 
først 2,2 meter i Schleuse Neustadt-Glewe og 3,7 meter i Schleuse 
Lewitz, inden vi drejer links mod Schwerin.  
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Vi mødtes sidst på eftermiddagen på Feline til en ”sun-downer”, en 
rigtig god uvane, som vi havde tillagt os i 2010 og holdt i hævd lige 
siden, så vi fik aftensmad lidt sent. 
 

Torsdag den 16. maj 2013 
Vi hilste af med Wassersportverein Neustadt-Glewe og sejlede i slu-
sen kl. 9.00. Nu skal vi gennem Neustadt-Glewe slusen og til venstre 
oppe ved ”korsvejen”, så er der yderligere 1 sluse på Störkanalen op 
til Schwerin, som vi planlægger at nå i dag, nemlig Schleuse Banz-
kow. Vi har store forventninger til Schwerin og Schweriner See. Alle 
siger, at der er helt utroligt smukt deroppe. Så det glæder vi os til at 
se.  
Området omkring Schwerin var faktisk et af hovedformålene med 
denne her tur for vores vedkommende, fordi vi fortsætter nemlig ikke 
med helt ned til Berlin.  
 
Vi skal hjem til Lilys 1 års fødselsdag den 10. juni. Det er en Mor-
mor og Morfar nemlig nødt til at gøre. Det vil vi ikke gå glip af for 
alt i verden.  
Vi ankom til Schwerin ved 16-tiden, og lagde os ind i Schweriner 
Segler Verein v. 1894. Havnemesteren stod selv og tog imod os og 
anviste os plads. 
 
 
 

Feline bliver sænket i slusen                         Det gamle smukke Schwerin slot 



 

12 

 

Fredag den 17. maj 2013 
Vi er blevet enige om at blive her i Schwerin en dag længere eller to. 
Vi vil ud og cykle og se området nu, hvor vi er kommet herned. Da 
vi havde fået morgenkaffe, cyklede vi ud forbi slottet og rundt om 
det, hvor der var en kæmpepark med blomster og skulpturer.  
Utrolig smukt var det, vi endte i Lidl, hvor vi købte ind og cyklede 
tilbage til bådene og fik frokost.  
 
Efter at have slappet af efter frokosten travede Janne og jeg byen 
tynd. Det er en kæmpestor by med mange kirker og mange flotte 
gamle huse.  
 
Vi drak kaffe og spiste en kæmpe isanretning nede ved en af søerne. 
Portionen var så stor, at jeg måtte levne.  
Det blev også en skøn stille aften, hvor vi sad på agterdækket og spi-
ste aftensmad og fik en lille en på guitaren sammen med et glas rød-
vin. 
 

Lørdag den 18. maj 2013 
Vi blev enige om at sejle lidt længere opad i søen for at se, hvad der 
gemmer sig deroppe.  
Vi sejlede op i toppen af Schweriner Innersee og gennem en smal 
lille kanal og ud i Schweriner Aussensee, hvor vi kunne se, at der var 
små anløbsbroer flere steder; men da vi kom tæt på dem, kunne vi se, 
at det kun var mindre både, de var beregnet til. 
  
Da det havde gentaget sig ved flere steder, besluttede vi at sejle ud i 
Innersee igen, hvor vi lagde os ved et lille hyggeligt sted, umiddel-
bart uden for den lille kanal: Gaststätte Zur Seewarte, hvor vi om af-
tenen gik op og spiste wienerschnitzler så store, at vi alle måtte lev-
ne.  
Stedet var faktisk fyldt op, da vi kom; men vi fik stambordet for 
”fiskere, jægere og andre løgnere” , som skiltet sagde. Rigtig hygge-
ligt var det, og maden var pragtfuld. 
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Søndag den 19. maj 2013 
Vi fandt jo lige pludselig ud af, at det var pinsemorgen i dag.  
Så kan vi bedre forstå, at der var fulde huse oppe på Gaststättet i af-
tes.  
Det var jo så pinselørdag; det vil jo så sige, at vi har en pinsefrokost 
til gode, ikke så ilde endda.  
 
Vi mødtes alle fire i Feline til en ”pinsemorgenskarp” og aftalte vo-
res videre tur i dag. Det blev så Garwitz, en lille havn oppe ved 
Schleuse Garwitz, at vi lagde ind og fik os en rigtig pinsefrokost, der 
varede til lidt ud på aftenen, hvor Janne lavede pandekager, og hvor 
også guitaren var remme.  
En rigtig hyggelig aften blev det sammen med nogle tyskere i en stål-
båd Regina II. 
 

Mandag den 20. maj 2013 
Vi bliver en ekstra overnatning her i Garwitz, hvor det også er tid at 
sige farvel til Rita og Poul Erik. De fortsætter op mod Berlin, og vi 
sejler tilbage mod Dömitz, Elben og Lübeck.  
 
Vi skal være hjemme til søndag den 9. juni, hvor Lily fylder 1 år. Det 
vil vi selvfølgelig ikke gå glip af. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Det smukke dyreliv langs kanalerne                 Hvad mon der gemmer sig bag det næste hjørne? 
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Fiskermiljøet ved E-broen bliver stadig forbedret. I november er der  
ankommet og opsat endnu 3 huse, og arbejdet med at lægge gulv og 
yderligere indretning er i gang. 
 
Der mangler desuden et dobbelthus, som bliver etableret i løbet af 
vinteren. 



 

15 

 
 

På en flot november dag med nøjagtig 1 måned til jul ligger der 
stadig mange både i vandet. 
Vinterpladsen er ved at være fyldt op, og der står i år flere sejlbå-
de med mast på end sidste år. 
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FM 75 år 

 
Formandsbetragtninger: 
Når man ser tilbage på 75 år, er det mange år. Når man ser tilbage ud 
fra de år, man selv er kommet på havnen, så har Fredericia Motor-
bådsklub kun været 12 år gammel, da jeg som spæd sejlede ud fra 
Ullerup Bæk første gang med mine forældre. 
Selv husker jeg det ikke; der skal vi frem til ca. 5 års alderen, altså år 
1955. 
 
Mine forældre havde købt halvpart i en 19 fods motorbåd tilbage i 
1949. Den havde en primitiv kahyt lavet af oliehærdet masonit. 
Motoren var en 11 BHK 4 cyl. Franci Balodi uden revers og frigear. 
Altså flyvende start, som det hed dengang. Titlen var flot, men den 
falmede lidt, når man vidste, at den var pillet ud af en slidt Pedershåb 
blandingsmaskine. Men nuvel, kravene var ikke så store dengang, og 
efter 3 år med halvpart i skivet købte mine forældre hele båden. 
 
Fredericia Motorbådsklub var på det tidspunkt flyttet hen til Erritsø 
Bæk, og alle store både, som vores 19 fods jo var, lå for en svajklods. 
FM havde dengang en fælles robåd, som blev brugt, når man skulle 
ud til sin båd. I dag vil man sige, at de havde ligget på åbenkyst. 
 
Se denne 19 fods båd med sin beskedne kahyt, intet pantry og intet 
toilet, blev brugt til vores første mange sommerferier. Maden blev 
lavet på et spritapparat, hvor sengetøjet ofte blev brugt som 
”høkasse”, og toilettet var en ”skide/pisse/opvaskespand” med grun-
dig rengøring efter brug. 
Vi var en familie på 4, og kahytten var så lille, at skottet blev pillet 
ud første gang, vi skulle på ferie. Så kunne min far ligge midt i båden 
med fødderne ud på motorkassen. Skottet kom aldrig i igen. 
 
Vi tilbragte mange ferier i ”Ruth”, som båden hed, og turene gik 
mest i det Sydfynske og Nordtyske.    
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Det var i disse år, at jeg trådte mine barnesko i Fredericia Motorbåds-
klub. 
Man kan ikke skrue tiden tilbage med de fester og aktiviteter, der var 
dengang; men tidens medlemmer skrev historie dengang. 
Deres både var så primitive, at sammenhold var en selvfølge. De fle-
ste motorer var udrangerede bilmotorer eller renoverede industrimo-
torer. 
Enkelte både havde en ægte bådmotor, f.eks. en 5 BHK Energi lavet i 
Middelfart eller en Nissen motor, som var lavet i Fredericia. Den-
gang lå der bådmotorfabrikker i næsten alle kysthavne. 
 

Specielt én ting husker jeg fra vores første klubhus. Vi er tilbage i 
1957. Et af vore medlemmer ”Buller”, der sejlede en gammel Haj 
kutter, havde vundet en optræden med dette års Melodi Grand Prix 
vinder.  
Det vil sige kun halvdelen, for vinderen var en duet imellem Birthe 
Wilke og Gustav Winckler, og det var kun Birthe Wilke, der var ge-
vinsten. Hun kom med sit band og gav koncert i vores gamle ca. 90 
m2 klubhus. Det der brændte få år efter. Jeg kan huske, at der var 
flotille sejlads til Gammel Havn, hvor hun blev hentet i flag– og 
blomstersmykkede både. 
 

Selv sejlede jeg, eller rettere sagt blev trukket, første gang ind i Fre-
dericia Lystbådehavn 1965 i egen båd. På det tidspunkt var den gam-
le ydermole etableret og det halve af den gamle G bro. 
 

Min båd var en motorbåd uden motor, for den havde jeg ikke råd til. 
Kort tid efter havde jeg i klubregi arbejdet mig frem til en brugt 5 
BHK Energi, som blev lagt i båden i sensommeren. 
 

Vore daværende kasserer Preben Perle, som også havde trukket bå-
den hjem fra Haderslev, oprettede ved min ankomst med båden en 
juniorafdeling, da jeg ikke havde til fuldt kontingent og havnepenge 
samtidig. Efter endt lære  - og studietid gik jeg over som voksent 
medlem. 

Fortsættes på side 20 
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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 

 

Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tlf: 76 20 02 26 
ovenvande@ovenvande.com     
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En ferie tilbage i midten af halvtresserne, hvor vi var på vej sydover 
mod Als, kom der en meget stor motorbåd og overhalede os, 
 
Jeg kan huske, at jeg sagde til min far, at sådan en ville jeg have, når 
jeg blev stor. ”Spis nu brød til”, svarede min far, ”den koster mange 
penge”. Efter endt læretid og inden jeg begyndte at læse, købte jeg 
denne ”store motorbåd”, der blev min anden båd. Den var såmænd 
bare 22 fod, og den blev mine børns første møde med Lillebælt.  
Så lige som jeg voksede op i ”Ruth”, voksede de op i ”Kvik”  - men 
det er en helt anden historie. 
 
Det var lidt af min historie. I dag har vi motorbåde af meget høj kva-
litet. Vi har havne og moleværker i høj kvalitet. Al logistik og ser-
vice, når båden skal klargøres, er i top. 
 
Tilbage er kun de bløde værdier, så som sammenholdet, hjælpen og 
støtten til hinanden. Vi skal huske og hygge og værne om det, vi er 
fælles om, ”det at sejle”. 
 
Hvis moleværkerne og logistikken kun udgør en parkeringsplads for 
vores værdier, bliver vi fattigere, for så fravælger vi kammeratskabet. 
 
Fredericia Motorbådsklub er hele pakken og mest kammeratskabet. 
 

Jørgen H. Jensen 
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Mysteriet om det sorte anker 
 
Her kort før Orienterings deadline er mysteriet om det tonstunge og nu 
renoverede FM anker blevet løst. 
Vores æresmedlem og tidligere formand og giver af ankeret, Jens Rome-
dahl, har i al stilhed gjort ankeret i stand hen over sommeren. 
Jens har igennem hele sit virke i Fredericia Motorbådsklub været aktiv 
på mange fronter, både på den store scene og i de mere anonyme kapit-
ler. 
 

Selv om Jens og Anci ikke har været på bæltet i Sørine i år, har Jens alli-
gevel afsat tid til at gøre en indsats for vores forening. 
For Jens er det ikke en pligt, men naturligt. 
 

Der skal lyde en stor tak for de mange timer, du har leveret i Fredericia 
Motorbådsklubs interesse, både med pen og som i år med pensel. 
 

Jørgen H. Jensen 

 

 

 

 

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