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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR
Service forår og efterår
Salg, reparation og renovering af motorer
Autoriseret forhandler af Lombardini og Perkins marinemotorer
og Webasto oliefyr

Jørgen Jørgensen
Poppelvænget 3, Taulov, 7000 Fredericia
Tlf. 40 33 69 78 - mail marinejj@post.tele.dk
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AKTIVITETER
Klubaften: tirsdage kl. 19.00
Julefrokost lørdag den 19. december kl. 14.00
Madpakkeonsdag: 1. onsdag i måneden kl. 13.00

Bestyrelsen

Fredericia Motorbådsklub
ønsker
alle annoncører og medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår
med tak for samarbejdet i 2015
Bestyrelsen
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Formanden
siger…..

Vi nærmer os december, og vinteren er så småt ved at gøre sit indtog.
En tur på havnen vidner også om, at sæsonen er forbi, og de fleste
både er kommet på land. Der er godt nok trængsel på landpladsen.
Det er ikke længe siden, vi tog standeren ned og markerede dette
med en fælles frokost med sejlklubben, et vellykket og velbesøgt arrangement.
Der var mere end 110 deltagere fra de to klubber. Ved den lejlighed
talte jeg om sæsonen, som vi netop har afsluttet, så det er der ikke
grund til at gøre igen. Talen findes andet sted i bladet. (Se side 12)
Jeg vil der imod beskæftige mig med to helt aktuelle emner, nemlig
vort medlemskab af Dansk Sejlunion og renovering af Paradisbroen.
På vores ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober fik bestyrelsen enstemmig opbakning til de to punkter, der var på dagsordenen. Det betyder ændrede regler for indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger, og klubben skal ikke længere være medlem af
Dansk Sejlunion. Se referatet på hjemmesiden.
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Optagning og isætning af både indtil ca. 8 tons.
Samt al vognmandskørsel.

Vognmand
Benny Hansen

Tlf. 75 94 35 11
Mobil 40 18 36 11

Bestyrelsen har efterfølgende meldt Fredericia Motorbådsklub ud af
Dansk Sejlunion og ind i Danske Tursejlere.
Der er nogle forhold, som det enkelte medlem skal være opmærksom
på:
•
•

•

Hvis du er aktiv kapsejler, må du selv sørge for medlemskab af
Dansk Sejlunion, evt. via medlemskab af Fredericia Sejlklub.
Hvis du benytter nogle af de medlemstilbud, Dansk Sejlunion
tilbyder, skal du være opmærksom på, at klubben, og dermed
du, ikke længere er medlem.
Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og benytte
dig af de tilbud, de har til deres medlemmer, skal du selv melde
dig ind. Der er rabat på medlemskabet, idet klubben er medlem.

Andet sted i bladet giver Danske Tursejlere en kort orientering om
deres tilbud.
Jeg har kendskab til en del medlemmer, der allerede har meldt sig ind
og bl.a. opnået betydelige besparelser på deres forsikringer; men undersøg sagen, og se om det er noget for dig.
Du skal måske være specielt opmærksom på, at medlemskab bl.a.
giver gratis ansvarsforsikring.
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Paradisbroen har været på dagsordenen lige siden vores generalforsamling i foråret, dels på grund af jubilæet, men også på grund af den
stand, den efterhånden er i.
Vi kan godt se, den er 50 år, og selv om vores broudvalg har gjort en
ihærdig indsats for at holde den ved lige igennem alle årene, må vi
konstatere, at tiden er til en gennemgribende renovering.
Vi har i oktober haft et stormøde med en række af vore medlemmer
med henblik på at finde ud af, hvad der skulle ske, hvordan og hvornår det skal ske.
Det var bestyrelsen, broudvalget, brugerrepræsentanter og fagfolk,
der var samlet, og de gjorde et fremragende stykke arbejde, så det har
efterfølgende været muligt at få konkrete tilbud på opgaven.
Det er tydeligt, at opgaven er væsentlig større, end vi havde forestillet os.
Broen er et betydeligt aktiv for klubben, og vi finder aldrig et tilsvarende sted i vores nærområde, så den må ikke opgives.
Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre den renovering, som
udvalget har anbefalet, selv om det bliver væsentligt dyrere, end vi
havde regnet med.
Denne beslutning betyder så, at vi kan se frem til en helt ny bro til
foråret. Brohovedet bliver renoveret efterfølgende, hvis vi ikke når
det inden foråret.
Med en ny bro bliver sikkerheden genoprettet, så vi atter kan færdes
uden fare for liv og helbred, og de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger bliver væsentligt reduceret.
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Problemer med køleskabet i
båden.
Vi kan hjælpe
med både salg
og service.
Kontakt derfor:
Kære medlem
Bestyrelsen vil gerne bede alle hjælpe med at opdatere klubbens oplysning om email adresser ved at sende en email til:
pihlrevision@gmail.com
Vi vil gerne kunne komme i kontakt med så mange medlemmer som
muligt i forbindelse med arrangementer som klubaftener og lignende.
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Julen nærmer sig, og igen i år bliver vi begunstiget med hele to julefrokoster.
Jeg ved, at den første, den 2. december allerede er overtegnet, og at
det har været nødvendigt at låne sejlklubbens lokale - positiv udfordring.
Den anden afholdes lørdag den 19. december, så de, der er arbejdsramt eller på anden måde er forhindret, har også chancen for en julefrokost. Det er i øvrigt tilladt at deltage i begge.
Jeg vil hermed ønske alle medlemmer, deres familie, annoncører,
samarbejdspartnere og øvrige med interesse for Fredericia Motorbådsklub en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Lars Nielsen

GLÜHWEIN
Efter en frisk gåtur i den kolde vintertid, kan det være rart med
lidt varmt til halsen. Så her er lige opskriften på en god Glühwein:
•
1 flaske rødvin
•
1 appelsin
•
20 hele nelliker
•
½ vaniljestang
•
1 dl sukker
Hæld vinen i en gryde, stik de hele nelliker i appelsinen og læg
den i vinen. Tilsæt vanilje og sukker efter smag. Serveres brændende varm
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Danske Tursejlere byder velkommen
til Fredericia Motorbådsklub
Danske Tursejlere byder velkommen til Fredericia Motorbådsklub,
og vi glæder os til det fremadrettede samarbejde
Danske Tursejlere repræsenterer p.t. knap 10.000 tur– og fritidssejlere og godt 200 klubber, og vi taler sejlernes sag i mange relevante
sammenhænge.
Danske Tursejlere er repræsenteret i Søfartsstyrelsens Udvalg for
fritidssejleruddannelserne, Søsportens Sikkerhedsråd, Blå Flag jury,
European Boating Association, Nordisk Bådråd, og vi er repræsenteret i bestyrelsen for Friluftsrådet.
Herudover har vi etableret et godt samarbejde med Dansk Sejlunion
og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, ligesom vi er medlem af
brancheorganisationen Danboat.
Vore mærkesager er:
•
•
•
•
•
•
•

Sejlads som fritidsinteresse
Sikker sejlads og miljøbevisthed
Plads til alle på havet og i havnene
Udvikling af de danske havne
Tidssvarende kompetencekrav
Bortskaffelse/omlægning af statsafgift på lystbådeforsikringer
Obligatorisk ansvarsforsikring

Gennem de sidste par år har vi samarbejdet med Dansk Sejlunion om
et fælles kursuskatalog med rigtig mange spændende kursustilbud
målrettet mod tur– og fritidssejleren.
I sæsonen 2015 ”søsatte” Danske Tursejlere også projekt turbøjer, og
der blev udlagt 38 turbøjer i de indre danske farvande.
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Disse turbøjer er blevet brugt flittigt, og det er besluttet at øge antallet af turbøjer til 100 i sæson 2016.
Vil du høre mere om de muligheder, vi kan tilbyde dig som sejler,
kan du kontakte vores sekretariat på telefon 70 21 42 42 eller på mail
til: info@dansketursejlere.dk
Med sejlerhilsen
Danske Tursejlere

Leif Nielsen, forretningsfører
i Danske Tursejlere
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Standernedtagning 31.oktober 2015
Lars Fardrup:
”Velkommen til, det er dejligt at se så mange medlemmer på sådan
en efterårsdag. Vi er samlet for at markere afslutningen på sejlsæsonen, en sæson der vejrmæssigt ikke helt har kunnet leve op til de seneste års fantastiske sæsoner; men vi har til gengæld haft et flot efterår, og jeg håber, at de fleste af jer har nået det, I havde sat jer for.
Traditionen tro vil jeg benytte lejligheden til et lille tilbageblik på
tiden, siden vi satte standeren i april måned.
Kort efter standerhejsningen afholdt vi et arrangement for nye medlemmer. Et arrangement der ikke har været særligt behov for de foregående år; men udviklingen er heldigvis vendt, og der var mange nye
medlemmer, der havde taget imod tilbuddet. Den positive medlemsudvikling er fortsat hen over sommeren, og vi er nu 304 medlemmer,
hvilket er 33 flere end ved sæsonstarten.
Klubhuset er blevet udstyret med klimaanlæg, og vi har oplevet den
første sæson, hvor vi har kunnet være i klubhuset i sommerperioden
uden at blive stegt. Udlejningen er forløbet fint, og vi har kun haft
positive tilbagemeldinger. Der har været enkelte episoder hen over
sommeren, hvor det har knebet med at holde musikken inden døre,
men det er også blevet håndteret på en fin måde.
Vore lejere af redskabshusene, eller rettere nogle af dem har været på
arbejde hen over sommeren, og her fået givet den gang maling, husene trængte til, så nu kan vi være dem bekendt igen.
Paradisbroen blev i år 50 år, og det blev fejret med et brag af en fest i
slutningen af august måned. Vi havde slået jubilæumsfesten og den
traditionelle efterårsfest sammen, og det blev en kæmpesucces med
mere end 110 deltagere, hvoraf mange holdt ud til den lyse morgen.
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Vi har netop afholdt et opstarts– og planlægningsmøde med broudvalget og en række udvalgte medlemmer for at få startet renoveringsprocessen op, så vi kan gå den nye sæson i møde med en nyrenoveret
bro.
Havnen og faciliteterne på havnen har fungeret godt hen over sommeren, og vi har hørt mange positive tilkendegivelser omkring vores
nye havn. Vi har fået etableret nogle fine grillpladser, og det er sørme
også lykkedes at få affaldsbeholdere sat op rundt omkring. Men der
er stadig et par udeståender. Her tænker jeg på legeplads og café eller
spisested. Det sidste har været på dagsordenen længe, faktisk var vi
ret sikre på, at det var en realitet, inden sæsonen gik i gang. Men,
men, men endnu engang har vi været vidne til kommunal langsommelighed eller inkompetence. Kommunen er kravlet pænt op på listen over erhvervsvenlige kommuner i landet, og der sættes et større
beløb af til at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen. Sikkert en god idé, men man kunne måske foreslå, at nogle af pengene
blev brugt til fratrædelsesgodtgørelser og nyansættelser i forvaltningen, så politikernes visioner kunne blive til virkelighed.
Tilbage til havnen og fremtiden; vi venter spændt på, hvad der skal
ske omkring lystbådehavnen, og hvordan den prioriteres i ADP, efter
de har fået ny direktør. Vi har erfaret, at havnechefen Jimmi Jørgensen, som var vores indgang til ADP, er fratrådt, havneassistent Cim
er flyttet til andre opgaver i ADP, og de aftalte havneudvalgsmøder
bliver ikke afholdt som aftalt. Det er ikke sikkert, at det betyder noget, men det vil være rart med en tilkendegivelse.
Vi har netop afholdt vores ekstraordinære generalforsamling, og bestyrelsen fik enstemmig opbakning til den foreslåede vedtægtsændring, således at vi ikke længere er tvunget til at være medlem af
Dansk Sejlunion. Det betyder i praksis, at vi melder os ud med udgangen af året, og melder os ind i Danske Tursejlere. Der kommer
mere information i næste klubblad; men en konsekvens er, at medlemmer, der deltager i kapsejladser, må søge om medlemskab hos
vore gode naboer.
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Vinteren står for døren, og det betyder, at vi allerede har taget hul på
de indendørs aktiviteter.
Der er klubaften hver tirsdag med eller uden fastlagt program. Vi har
haft besøg af Danske Tursejlere, der orienterede om deres medlemstilbud.
Jørgen Jensen kommer og fortæller om en fantastisk tur til Samoa.
Der planlægges musikaftener, der arbejdes med motorgennemgang,
VHF kursus, førstehjælp m.m.
Der afholdes madpakkedag den første onsdag hver måned, og der
planlægges julefrokost m.m. så følg med på vores hjemmeside eller
få kalenderen på din telefon.
Vi har 4 medlemmer, der har rundet 25 års medlemskab, og som
skulle have haft deres jubilæumsnål i foråret. Det råder vi så bod på
nu med at hædre:
•
•
•
•

Erik Ib Laursen
Per Povlsen
Rudi Nielsen
Egon Krabbenhøft

Tillykke.
Vi tager standeren ned, synger vores klubsang, og udråber et trefoldigt leve for FM.
Herefter vil Sejlklubben tage deres stander ned, og de 2 klubber er
herefter vært for en lækker buffet.”

14

15

Klubaften

17. november
Benny laver fantastiske
æbleskiver.
Vi var 24 til æbleskiver og
fodbold

16

24. november
Jørgen fortalte først den
spændende historie om
øriget Samoa, og sin egen
families tilknytning til
dette sted.
En tilknytning, der ad
snirklede omveje i år
2000 var anledning til en
spændende familieferie,
som han også fortalte om.
I den indlagte pause var
der trængsel ved kaffekanderne.
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Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tlf: 76 20 02 26
ovenvande@ovenvande.com

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

19

Fredericia Motorbådsklub er nyt medlem af
Danske Tursejlere
Hvad betyder det for mig?
Siden 1. november har Fredericia Motorbådsklub været medlem af
Danske Tursejlere.
Det er nu muligt for alle vore medlemmer at tegne et personligt medlemskab af Danske Tursejlere for kr. 335,00 årligt og med rabat på
kr. 50,00. Beløbet dækker medlemskab og ansvarsforsikring for en
båd.
Medlemmer, der allerede er medlem af Danske Tursejlere, skal selv
kontakte foreningen for at blive flyttet over og opnå rabatten på kr.
50,00.
Medlemmer kan frit benytte de udlagte bøjer og besøger man Ærø
kan medlemmer få godtgjort havneafgiften ved 5 besøg om året. Man
indsender blot billetterne efterfølgende til Danske Tursejlere.
Herudover kan man tegne kaskoforsikring igennem Danske Tursejlere og få måske Danmarks bedste forsikring.
I klubhuset ligger der materiale til indmeldelse og tilbud om forsikring.
Det er desuden også muligt at kontakte Danske Tursejlere telefonisk
på nr. 70 21 42 42.
Bjørn Pihl Sørensen
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Gamlefars nissehistorie
Ho Ho Ho, se hvad jeg fandt i min lomme: et lille brev, hvor kom
det fra? Lad mig læse.
”Kære Gamlefar! Da du er den ældste i denne fine familie, har vi
pålagt dig at læse denne beretning op om os herlige småfolk, der bor
her ude i skoven.
Jo, den er god nok - vi er ikke helt almindelige småfolk - vi er
skovnisser, og vi bor her ude i Storskoven, og nu skal du fortælle
alle børnene om os. Ligesom børn er forskellige, er vi nisser også
forskellige, basta.
De første, du skal fortælle om, er skyggenisserne.
De lister rundt her ude imellem træerne. De voksne besøgende i skoven kan ikke se os. Men børnene ser mange gange en gren bevæge
sig eller en pludselig skygge ved et stort træ. Jo, den er god nok.
Børnene, der besøger Storskoven, kan godt se, at her er nisser. Engang var der en skyggenisse, der var faldet ned i en sæk mel og blev
helt hvid. Det var vildt uhyggeligt, og han blev også forvekslet med
spøgelsesnisser. Men vi skovnisser kan fortælle, at spøgelsesnisser
findes ikke overhovedet, basta.
Stubnisserne er mere stilfærdige. De sidder ofte i skumringen på en
stub i skoven. De sidder helt stille - det er, fordi de sidder og tænker
og planlægger alt det, der skal ske i julen. Det er stubnissen, der har
opfundet kravlenisserne for at minde de voksne om, at der findes
nisser. Det er dem, der får de voksne til at hænge kravlenisserne op
hvert år. De voksne tror, at det er dem selv, der gør det; men det passer ikke.
Stubnisserne kravler ind i soveværelserne og hvisker det i ørerne på
de voksne, når de sover, og efter flere nætters søvn vågner de op, og
det første de gør, er at sikre at der kommer kravlenisser på vægge og
billeder overalt, basta.
Fortsættes side 24
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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

Basta er nissernes ord for, at nu kommer der noget nyt. Stubnissen får
også de voksne til at sige ”så er det jul igen”, og det gør de, når alt er
pyntet og fint, basta.
Imens sidder stubnisserne på deres stub ude i skoven og smiler af de
voksne - de skulle bare vide, HØ HØ gnækker de.
Jeg mangler lige at fortælle, at nisser siger HØ HØ, og julemanden
siger HO HO.
Humpenissen er også en skovnisse. Han er én af dem, der har mest
travlt. Om aftenen, når det bliver mørkt, og den sidste julekalender er
slut i fjernsynet, forlader han skoven, lister ind til byen og går ind i
menneskenes huse. Her humper han så omkring, mens de voksne
slapper af og får kaffe. Det er slet ikke de voksne, man kan høre gå
rundt. Det er humpenissen, der tramper. Han er ude at forberede de
steder, hvor julegaverne skal ligge ind til juleaften.
Børn tror ofte, at det er deres forældre, der går rundt; men det er det
ikke. Det er humpenissen. Og de voksne kan ikke høre dem, basta.
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Julemanden kan slet ikke have alle gaverne med i sin kane; men når
han kommer forbi juleaften, går humpenisserne i gang med at tømme
deres julemandsdepoter for de gaver til børnene, der skal ind under
juletræet, basta.
Klogenisserne er der ikke mange, der har set. Det er også dem, der er
færrest af.
De opholder sig mest i nissehulerne året rundt. De sidder og skriver i
tykke bøger og holder styr på alle børn i hele verden, Så når både
sommernisserne, skibsnisserne, julenisserne og alle andre nisser
kommer hjem til hulen og fortæller om, hvad de har set og hørt, bliver alt noteret i den store tykke bog.
Der laves en ny bog hvert år, og bandeord skrives med en rød fyldepen, for de skal kunne ses meget tydeligt, når klogenisserne skal bedømme børnene, basta.
Så klogenisserne er dem, der arbejder mest. De skal altid være klar til
at skrive, når de andre nisser kommer hjem til skovnissernes hule.
Det er også klogenisserne, der laver de lange lister til julemanden,
basta.
Den sidste nisse, vi skal høre om, er den usynlige nisse, også den, der
kaldes drillenissen. På vej her ud i skoven stoppede en drillenisse
denne lille historie ned i min lomme, og sidder helt usynlig på min
skulder og fortæller mig ind i øret, hvad han skal sige.
Jeg kan godt mærke, at det kribler lidt i nakken fra drillenissen.
Så kære børn og voksne, alle vi skovnisser vil her igennem Gamlefar
gerne ønske jer en rigtig glædelig jul, basta.”
Jørgen H. Jensen
Stor tak til Jørgen for
denne søde historie
om nisserne.

25

26

27

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

Norgesgade 4 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 54 30 • Biltlf. 40 28 54 30
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