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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 
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Aktiviteter 
 

Generalforsamling i Havblik 
 

Onsdag den 9. marts 2011 kl.19.30 
 
 

Her skulle normalt tidspunkterne for forårets bådi-
sætning være angivet, men i år er der ikke mulighed 
for fælles bådisætning. Det betyder, at man hver især 
skal lave aftale med en vognmand. 

 

 
Roser til Aksel og Jørgen 

 
Hej … hvor er det pragtfuldt, at der findes en sejler som Aksel. Hver 
gang klubbladet kommer, kigger man ivrigt efter ”Dagbog fra kanal-
turen” eller den gang Aksels båd blev tabt af kranføreren ved Ebel-
toft havn … den historie gjorde sikkert indtryk på mange; man kunne 
levende sætte sig ind i, hvordan det har været for Aksel; ja, også for 
Janne for den sags skyld, det er jo også hendes båd, og hun har også 
haft problemerne inde på livet, lige som Aksel har. 
Der skal også lyde ros til formanden Jørgen Jensen, som skriver me-
get levende og entusiastisk i hvert nummer af ”Orientering”, og så 
for ikke at forglemme altid med et gran humor … det kan jeg godt 
lide! 

Judith Benike, C 32 
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 Formanden  
siger….. Jørgen 

 
Kære sejlere! 
Ankeret ligger på 6 meter vand. Fregatfugle og pelikaner styrtdykker i tæt 
afstand ved båden og fanger fisk i alverdens farver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I horisonten kan dønningerne høres, når de afleverer deres energi, 
som er opsamlet på deres mere end 6000 km vandring over Atlanter-
havet.  
Koralrevet svarer igen og sender hvide skumtoppe til vejrs som et 
signal til, at det fortsat er trygt at ligge for anker natten over ved 
”Gorda Sound”. 
 
Ja, rigtig gættet: vi er ikke i Danmark. Vi er i Caribien og nyder 3 
uger i lejet sejlbåd. 
 
Lige som vi ligger trygt for natten i Gorda Sound, ligger Fredericia 
Lystbådehavn også trygt i FFL´s hænder i mange år frem. 
Det er dejligt at kunne skrive dette, og det kan jeg i kraft af den op-
bakning, som sejlerne gav FFL´s bestyrelse på stormødet i Dronning 
Margrethe hallen. 
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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 

 
Opfordring 

 
Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til bla-
dets redaktion: 
 
pihlrevision@gmail.com 
 
De bedste kommer så i bladet, og vi vælger hver gang den bedste og 
giver en god flaske rødvin til vinderen. 

Der vil igen være et par gode flasker vin til Aksel 
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14 års kamp er endt på en positiv måde for alle, og jeg kan ikke lade 
være med at tænke tilbage på de tidligere stormøder.  
Hver gang har jeg haft den mavefornemmelse, at det vi sejlere ville 
var noget, vi var 100% enige om. Sådan var det også en januaraften i 
2011. 
 
Men hvad sker der så nu? 
Ja, vores havn bliver noget kaotisk til sommer, men så skulle det også 
blive godt. 
 
Lufttemperaturen er 28 grader C, og vandet er 26 grader C, så min 
skriveenergi er lidt lav. 
Men jeg synes, at jeg skylder jer at sige tak for opbakningen til vores 
havneprojekt. 
 
Vi ses til generalforsamlingen til marts under tempererede forhold. 
 

Jørgen H. Jensen 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 
 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 
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Dagbog fra Kanalturen 
Fortsættelse 

 
Onsdag den 26. maj 
I dag står vi op til solskin, lidt kølig vind, men det er helt okay, bare 
solen skinner. Vi skal sejle ca. 30 kilometer. Vores mål er at gå til 
Genthin, en lille havn med plads til 10 gæsteliggere og ingen fastlig-
gere. Vi skal i dag passere Schleuse Zerben, som skal sænke os 6 me-
ter. Da vi kom til slusen, og den viste rødt lys, lagde vi os ind der, 
hvor kortet angav, at ”Sportsboote” skulle vente; men så kom en 
mand på cykel og fortalte, at hvis vi blev liggende der, ville vi næ-
sten være sikre på at få en bøde på 30 euro hver, så vi fik lynhurtigt 
flyttet os til det rigtige sted. Slusen viste sig at være under reparation, 
så vi måtte bare vente, ind til vi blev kaldt af slusevagten. 
På et tidspunkt kom der en stor flot tysk stålbåd, på en 35  - 40 fod, 
og spurgte om lov til at lægge sig uden på os og vente. Det var et æg-
tepar på vores alder, der havde været i Holland og købe denne her 
flotte båd, som var fuldstændig ”spritny”. De var fra Berlin og kunne 
give os en masse gode tips og informationer om Brandenburg, Pots-
dam og rundt i Berlin. Vi fik det hele tegnet ind på vores kort, det var 
ganske heldigt og fint. I Genthin havn var der både vaskemaskine og 
tørretumbler, så pigerne fik vasket sengetøj, mens mændene travede 
af med en lille vogn og 3 stk. 25 liters dunke til en nærliggende tank 
for at hente diesel til bådene. Vi fik vasket og tørret for 2 euro, og vi 
fik diesel for 1,19 euro per liter. Da vi var færdige med alle vores 
”pligter”, ville vi ud og trave , men så kom regnen desværre igen, og 
Rita fik revanche i ”500”  - hun vandt. 
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Torsdag den 27. maj 
Vi kom først af sted ved 9 tiden, for det regnede fra morgenstunden, 
og vi skulle gerne i slusen i tørvejr; men vejret klarede op, og det 
blev en fin tur gennem Schleuse Wusterwitz, der sænkede os 5,5 me-
ter. Vi sejlede direkte ind uden ventetid, dejligt. Efter slusen begynd-
te det at blive en hel del mere spændende at sejle. Vi kom ind i en 
helt anden form for vand. Nu sejler vi ikke længere i reelle lige kana-
ler; men vi kom gennem Wendsee, Plauersee, Breitlingsee og ind 
gennem Plauer Gmünd, og af Brandenburger Niederhavet Kanal ind i 
Brandenburg an der Havel. Det var en utrolig spændende og meget 
smuk tur. Vi priser os lykkelige for, at vi traf det tyske ægtepar i stål-
båden ved slusen, og fik den rute tegnet ind på kortene. Vi gik en tur 
og så lidt på Brandenburg, som har bibeholdt sine flotte gamle spor-
vogne. Janne lavede kaffe og æblekage på fordækket, hurra for et 
glas æblemos, som vi købte i Edeka for den nette sum af 89 cent. Ri-
ta og Poul inviterede på wokmad og rødvin. Det smagte så godt, at 
der smuttede 3 liter rødvin og et slag ”500” bagefter. Havnepenge i 
Brandenburg: 1 euro per meter + 1 euro for henholdsvis strøm og 
bad, og endelig 50 cent for at gå på toilet, og så var standarden ikke 
just luksus. 
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GENERALFORSAMLING 
 

Der indkaldes hermed til 
 

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

 
i Fredericia Motorbådsklub i Klubhuset 

 
ONSDAG DEN 9. MARTS Kl. 19.30 

 
DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for 2010 
3. Regnskab 2010 v/kassereren 
4. Budget 2011 v/kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af formand 
7. Valg til bestyrelse samt suppleanter 
8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

Bestyrelsen 
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Resultatopgørelse 
 
     Budget 
 Noter 2010 2009  2011 
  (kr.)  (kr.) (t.kr.) 
   
Resultat lystbådehavnen 1 6.043 4.711 6 
Resultat foreningen 2 99.944 120.833 72 
Resultat ejendommen 3 14.178 44.309 12 
Resultat før fællesomkostninger og renter  120.165 169.853 90 
    
Gaver og blomster  715 200 2 
Kontorartikler  363 414 2 
Administration og regnskabsassistance  45.000 44.000 47 
Edb-bogføring  10.000 10.000 10 
Porto og bankgebyrer  7.231 1.066 6 
Advokat  6.000 0 0 
Internet  135 134 2 
Moms vedr. omk. med delvis fradragsret  7.839 8.607 8 
Fællesomkostninger i alt  77.283 64.421 77 
   
Resultat før renter  42.882 105.432 13 
   
Renteindtægter bank og giro  10.738 11.841 5 
Renteindtægter obligationer  38.564 80.233 50 
Kursregulering  0 0 0 
Kurstab ved udtrukne obligationer  -14.965 0 0 
Renter netto   34.337 92.074 55 
   
Årets resultat  77.219 197.506 68 
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Balance pr. 31. december 
 
     Budget 
 Noter 2010 2009  2011 
  (kr.) (kr.) (t.kr.) 
Aktiver   
   
Middelfart Sparekasse, checkkonto  281.157 177.182 200 
Middelfart Sparekasse, garantkonto  5.000 5.000 5 
Middelfart Sparekasse, Højrentekonto  518.967 509.511 500 
BG Bank, girokonto  6.788 5.394 3 
Obligationsbeholdning  2.063.000 2.140.073 2.140 
Tilgodehavende renter m.v.  41.207 12.903 50 
Diverse tilgodehavender  0 0 0 
Omsætningsaktiver i alt  2.916.119 2.850.063 2.898 
   
Aktiver i alt  2.916.119 2.850.063 2.898 
   
   
Passiver   
   
Kapitalkonto  2.772.732 2.575.226 2.830 
Overført årets overskud  77.719 197.506 68 
Egenkapital i alt  2.850.451 2.772.732 2.898 
   
Depositum  50.000 50.000 0 
Skyldig moms  8.871 16.123 0 
Skyldige kreditorer  7.297 11.208 0 
Gældsforpligtelser i alt  66.168 77.331 0 
   
Passiver i alt  2.916.619 2.850.063 2.898 
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Noter 
      Budget 
  2010  2009  2011 
  (kr.)  (kr.) (t.kr.) 
Note 1  Resultat Lystbådehavnen:   
Havneafgifter og vederlag fra FFL  30.000 30.000 30 
Indtægter i alt   30.000 30.000 30 
   
Køb af standere  0 6.931 5 
Medlemskontingent til F.F.L.  3.660 3.500 4 
Havneafgift Paradisbroen  10.000 10.000 10 
Øvrige omkostninger Paradisbroen  10.297 4.858 5 
Omkostninger i alt   23.957 25.289 24 
   
Resultat i alt  6.043 4.711 6 
   
   
Note 2  Resultat foreningen:   
Kontingenter  177.217 234.423 168 
Annonceindtægter  18.400 19.150 18 
Indtægter i alt   195.617 253.573 186 
   
Udvalgsfester  18.827 41.283 25 
Bladudvalg  15.366 21.398 20 
Aktivitetsudvalg  19.204 26.965 25 
Bestyrelsesmøder m.v.  6.692 10.299 9 
Dansk Sejlunion  31.243 28.619 32 
Generalforsamling  4.341 4.176 3 
Klubemblemer  0 0 0 
Omkostninger i alt   95.673 132.740 114 
   
Resultat i alt   99.944 120.833 72 
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    Budget 
  2010 2009 2011 
  (kr.)  (kr.) (t.kr.) 
Note 3  Resultat ejendommen:   
Huslejeindtægt  88.180 86.792 88 
Huslejeindtægt i alt   88.180 86.792 88 
   
Forsikringer  34.650 33.459 40 
Vedligeholdelse og småanskaffelser  37.800 7.778 35 
Ejendomsskat  1.552 1.246 1 
Omkostninger i alt  74.002 42.483 76 
   
Resultat i alt  14.178 44.309 12 
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Fredag den 28. maj 
Vi kom igen af sted ved 9 tiden, og havde atter en rigtig flot tur. Vi 
skulle i Vorstadtschleuse Brandenburg, som skulle løfte os 1,2 meter 
op. Vejret var så som så; men der var en masse at se på, både natur-
mæssigt og trafikmæssigt. Der var mange sidekanaler og flere små 
søer, som vi skulle passere, inden vi kom til Ketzin, som ligger 
smukt ved kanalen i et flot naturskønt landskab; men byen er utrolig 
”slidt”. Det er tydeligt, at vi er i det gamle Østtyskland nu. Der er 
ikke renoveret ret meget efter murens fald i 1989. Pigerne gik på ind-
køb, og Janne fandt et par fine skindsko til kun 13 euro. Havnepenge 
75 cent per meter båd + 1 euro for strøm, 1 euro for bad og ½ euro 
for WC. 
 

Lørdag den 29. maj 
Vi blev færdige og kom af sted kl. 8.30 fra Ketzin og fik igen sejlet 
godt og vel 30 kilometer af en utrolig flot rute gennem små kanaler 
og små og halvstore søer: ind gennem Göttinsee og ad Potsdamer 
Havel Kanalen ud over Kleiner Zernsee, Grosser Zernsee og Schwie-
lowsee til Templinersee og videre ind gennem centrum af Potsdam, 
hvor vi gik ind i Tiefersee til Nixe Yachthafen, rigtig meget trafik og 
den sædvanlige flotte natur, som vi ikke kan få for meget af. Når vi 
skal herfra, skal vi gennem Glienicker Brücke, og så er vi snart i Ber-
lin. Der er kun ca. 15 kilometer til Wilmersdorf nu. 
Da vi anløb Nixe Yachthafen, havde de ”store oprydningsdag” på 
havnen, og alle mand var af huse. Som belønning for veludført arbej-
de fik alle øl og vand, samt kaffe og kage, og det smittede lidt af på 
os gæster, idet vi også fik lækker kage til vores kaffe. Om aftenen 
fandt vi en hyggelig plads oppe i land, hvor vi grillede og hyggede 
os, og sluttede af ude i Feline med et slag ”500”. 
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 Søndag den 30. maj 
Vi stod igen op til regnvejr; men blev enige om at spadsere en tur 
hen til Aldi, der hvor man kan lægge til med båden ved Aldis egen 
anløbsbro, og gå op i butikken og handle.  
Desværre havde vi glemt at tage højde for, at det var søndag, og i 
Tyskland er der ikke søndagsåbent i ret mange butikker, så vi måtte 
nøjes med at kigge lidt på det hele udefra.  
Vi gik så i stedet en dejlig lang tur langs med vandet, hvor der er 
masser at se på. Mens vi spiste frokost, tog regnen til, og vi lod os 
alle friste af en middagssøvn.  
 
Efter et par timer klarede det lidt op, og vi fandt cyklerne frem og 
pakkede regntøj og cyklede over broen til den anden side af kanalen, 
hvor der ligger flere gamle slotte og borge, som vi kunne se på. Janne 
og jeg var oppe i tårnet på Babelsberg Slot, 146 trin var der op til tår-
net. Slottet var blevet bygget af Kejser Wilhelm I, før han var blevet 
kejser, og vi fik nogle rigtig fine billeder ud over hele Potsdam og 
omegn.  
Bagefter cyklede vi alle 4 ind til Potsdam og fandt en café, hvor vi 
fik Eisschokolade og så os lidt omkring.  
 
Om aftenen gik Janne og jeg en tur hen for at se på Glienicker 
Brücke, som vi skal igennem i morgen. Resten af aftenen gik med at 
zappe de tyske kanaler på fjernsynet efter nyheder om oversvømmel-
sen af Oder floden.  
Vi er jo spændte på, om det går i orden, så vi kan komme videre den 
vej, når vi bliver færdige med Berlin. Alternativt må vi sejle ad Obe-
re  - Havel  - Wasserstrasse og Müritz  - Elde  - Wasserstrasse til Dö-
mitz og så tage Elben op til Lauenburg og så ad Elbe  - Lübeck  - Ka-
nalen op til Lübeck, hvor vi så eventuelt kan tage langs kysten over 
til Rügen. Men vi vil aller helst tage Oder floden ud til Rügen som 
planlagt. Ifølge medierne er vandet begyndt at falde en smule ude i 
Oder; men alligevel er der stadig 7 meter over daglig normalvand-
stand, og det betyder, at vi ikke kan komme under broerne, hvis det 
ikke falder meget mere; men vi følger udviklingen nøje på vores nye 
fladskærm, indkøbt til formålet. 
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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 

www.vesterkopi.dk

Vi tilbyder alt i 
print, kopi og offsettryk

Tlf. 70 26 93 33 

www.vesterkopi.dk

Riddergade 11 • 7000 Fredericia  
Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Din Grafiske Totalleverandør
- til tiden
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Mandag den 31. maj 
Så skriver vi snart den 1. juni, og vi går altså ind i sommermåneder-
ne; men det er bare ikke sommer, det regner, og det hele er gråt og 
trist, ja, det har faktisk regnet hele natten. Øv, øv. 
Vi får meldinger hjemmefra, at solen skinner, og vi håber så bare 
snart, at den også finder Berlin. 
Vi er sejlet op til Boothaus Hempler i Pichelsdorf tæt på Spandauom-
rådet i dag, en tur på små 15 kilometer. Vi blev som sædvanlig anvist 
plads og hjulpet ind af en havnemester, der skaffer nøgler til portene, 
og kun opkræver 11 euro i havnepenge, som dækker el, vand og bad, 
det er da billigt. Da vi er fortøjet, er der et venligt ægtepar, der tilby-
der at køre Janne og jeg hen til en stor bådudstyrsforretning, som lig-
ger i nærheden. Bare fordi vi fortalte dem, at vores køleskab ikke var 
helt stabilt mere, og gik med planer om at købe et nyt. Det var jo en 
fantastisk flot gestus at tilbyde totalt fremmede gæster; men desværre 
havde forretningen ikke noget køleskab hjemme i den størrelse, som 
vi havde brug for; men til gengæld måtte vi senere alle fire hen og 
ose, for de havde så mange andre spændende ting på hylderne. Og så 
skal der handles lidt ind igen, og i Edeka købes der ind til fælles af-
tensmad: skruer og kødsovs, som spises i Feline. Bagefter skal Rita 
og Poul lære et nyt brætspil, der hedder ”Tusche”, som både kan spil-
les enkeltvis og som parspil. Rita og jeg vandt én gang, og Janne og 
Poul vandt én gang, så ingen gik ulykkelige til køjs den aften. Da vi 
gik til køjs, regnede det stadig, og vi håber af et godt hjerte, at det 
bliver bedre i morgen. 

Fortsættes 
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Så skete det endelig 

Fredericia Lystbådehavn skal udvides og renoveres for 50 mio. kr. I 
begyndelsen af januar blev bestyrelserne i Fredericia Motorbådsklub 
og Fredericia Sejlklub kaldt til møde med Fredericia Byråd med hen-
blik på at træffe beslutning om renovering og udvidelse lystbådehav-
nen. 

Renoveringen/udvidelsen skal foregå på den måde, at ADP skal gra-
ve ud til et større bassin og fjerne den overskydende jord. Herudover 
skal APD sørge for veje og parkeringspladser samt fliser mv. ADP 
skal uddybe havnebassinet mod syd og renovere F  - molen. På plad-
sen hvor Havblik ligger, skal der i 2013/2014 udgraves et lille bassin, 
således at der kan skabes en indsejling via bækken, der ligeledes skal 
udvides. Et samlet projekt på 40 mio. kr. 

FFL skal selv sørge for nye broer, nyt havnehus,  etablering af nyt 
anlæg til diesel og benzin, bygning af nyt klubhus, masteskure og 
vand og strømforsyning på broerne. Et projekt for FFL på ca. 10 mio. 
kr. 

Inden 1. oktober skal der gerne stå et nyt trafiklys klar, så vi kan få 
bådene over Strandvejen til den nye placering for vinteropbevaring. 
Her kun en måned senere er entreprenøren på plads med maskiner og 
i gang med at grave. 

I den forgangne måned er der sket rigtig meget. Begge bestyrelser 
skulle være enige om, at vi ville gå videre med sagen. Så skulle vi af-
holde en ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 2011 i FFL, 
hvor projektet kunne præsenteres. Der var meget bred enighed om, at 
havneudvidelse og renovering skulle gennemføres. Så der skulle ske 
rigtig meget i løbet af 14 dage. 
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De sidste både skulle flyttes væk fra den nordlige ende af lystbådehav-
nen, masterne skulle flyttes, så skurene kunne fjernes.  
Brændstoftanke skulle tømmes og gøres klar til opgravning, både ved A  
- broen skulle fjernes, (A  - broen er i skrivende stund allerede væk), 
strøm og vand afbrydes.  
Kraner nedtages og lægges i depot  - og meget, meget mere. 
 
Det hele skal gerne foregå så hurtigt, at vi trods alt kan have en funge-
rende lystbådehavn under hele byggeriet. 
 
Herudover skal vi gøre klar til nye bådejere i lystbådehavnen, idet der 
bliver flere pladser til udlejning.  
Det bliver desuden muligt for bådejere udenfor  postområde 7000 at leje 
bådpladser i lystbådehavnen. 
 
FFL vil være til stede på en stand på Fredericia Boatshow 2011 den 25.  
- 27. februar og 3.  - 6. marts 2011. Her skal medlemmer være velkomne 
til en snak om lystbådehavnen.  
Der bliver endvidere mulighed for nye bådejere at bestille en bådplads. 
 
Det koster mange penge at gennemføre havneudvidelsen, og det skal 
kommende bådejere være med til at betale, dels fordi der bliver flere 
pladser; men også fordi nye bådejere skal betale et væsentligt større ind-
skud samt depositum for at leje en bådplads i Fredericia. 
 
De nye priser kan allerede ses på FM og FFL´s hjemmeside. 
 
Jeg håber på forståelse fra bådejerne for de ulemper, som byggeriet med-
fører i byggeperioden, og jeg håber, alle glæder sig lige så meget som 
bestyrelsen til, efter 14 års ihærdig indsats fra bestyrelser igennem tiden, 
at vi får en ny og moderne lystbådehavn. 

 
Bjørn Pihl Sørensen 
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Škoda har længe været forbundet med formidabel rummelighed, masser af udstyr og 

god komfort. Nu fører vi endnu et punkt til plus-listen: Škodas GreenLine modeller 

kører helt op til 29,4 km/l. Lige nu er der mange gode tilbud hos din Škoda-forhandler 

– fx Fabia HB GreenLine fra 184.000 kr., Octavia HB GreenLine fra 249.000 kr. og 

Superb Combi GreenLine fra 319.000 kr.*  Så kig forbi – eller se mere på skoda.dk

Ekskl. lev.omk. (3.680 kr.). Forbrug ved blandet kørsel fra 22,7-29,4 km/l. CO2-emission 89-114 g/km. 

De viste biler kan være monteret med ekstraudstyr. *Introduktionspris gælder til og med 31.3.2011 .

Lad fornuften sejre!

LAVT FORBRUG

HØJT FORBRUG

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B . 7000 Fredericia . Tlf.: 75 92 42 44

www.fredericia-autoservice.dk
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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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

www.oeresund-baadservice.dk     baad@mail.dk 
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Middelfart Sparekasse 
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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 

 

 
Her er plads til din annonce 

DDFFTFTADATDDFDATADFAFFDDTT
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Hanse 
Moody 
Fjord 
Aga 

 

Marineparken ApS 
Vognmagervej 5 
7000 Fredericia  

Telefon +45 2018 4191  
Telefax +45 7594 5665  

E-mail bo@marineparken.dk  

Malerfirmaet
Sv. Aage Hansen & Sønner Aps

Vejlevej 29 • Postbox 79 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 54 30 • Biltlf. 40 28 54 30

Strandvejen
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 27 18
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