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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 
 

 

Ordinær generalforsamling  
 

onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.30 
 

i Erritsøhallen 
 

Se dagsorden side 12 

 

 

Søsætning af både i foråret 2012 
 
Når vinteren til foråret gerne skulle slippe sit tag i bådene og i lystbå-
dehavnen, skal mange have bådene klargjort og i vandet. 
Entreprenørerne regner med, at rampen til subliften samt kørevejen 
er klar ca. 15. april 2012. Søsætning af de enkelte både aftales med 
havnefogeden. 
 

Det er fortsat muligt at benytte vognmand til søsætningen; men der 
vil ikke i foråret blive arrangeret dage med fælles søsætning med 
vognmand. 
 

Der henstilles i øvrigt til, at alle orienterer sig på FFL’s hjemmeside, 
hvor der vil blive givet en grundig orientering om søsætning mv. 
 

Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

Jørgen 

 
Kære sejlere! 
 
Jeg er eddikesur. 
Jeg troede aldrig, at jeg skulle indlede mit lille ”skriv” med så megen 
vrede. 
Som det er enhver bekendt, blev vores gamle ”nu nedrevne” klubhus 
bestjålet aftenen før, vi skulle have vores egendele fjernet. 
 
Vores gamle klubmøbler, som i sin tid blev købt til FM af Ole Søren-
sens forældre, Poul og Henny, på et savværk på Sydfyn, er blevet 
stjålet. Vi meldte det naturligvis til politiet; men har ikke hørt noget 
siden, selv om der er udlovet en dusør på 5.000 kr. 
Det er ”skide” ærgerligt, da møblerne har affektionsværdi for vores 
klub. 
 
Men det, der virkelig får mig op i det røde felt, er, at der verserer 
rygter på havnen, at nogen ved, hvor møblerne står og hvem, der 
har taget dem. 
 
Jeg ved godt, at man ikke kan gå gennem livet uden at møde 
”plattenslagere”, hvis dagsorden er at rage til sig, og måske klare fri-
sag på andres bekostning.  
For mit eget vedkommende har jeg desværre også mødt et par styk-
ker. Men det her er en utrolig primitiv adfærd, som jeg på det skarpe-
ste må tage afstand fra. 
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VOGNMAND�

Gørtlervej�7�������7000�Frede-

�

Optagning�og�isæt-

 
Da Fredericia Sejlklub blev bekendt med tyveriet og de verserende 
rygter, kontaktede de vores bestyrelse og meddelte, at såfremt deres 
medlemmer var indblandet i viden eller havde kendskab til rygterne, 
vil det blive betragtet som en meget alvorlig sag, og FS vil behandle 
det i bestyrelsen som et brud på de etiske krav, som deres medlemmer 
skal leve op til. 
Det samme er naturligvis gældende i FM. 
 

Da denne triste sag ligger mig meget tungt på sindet, håber jeg 
hver dag på et telefonopkald, der kan bringe vores møbler tilbage. 
 
Mit ”skriv” denne gang handler naturligvis også om havnen. 
Vi har måttet gå armgang endnu engang på vores økonomi; men i fuld 
forståelse hos APD og kommunen har vi udskudt skudehavnen til ho-
vedhavnen er fyldt op med både. 
Det er vi i FFL utrolig glade for, da vores økonomi ikke kan klare me-
re i vores nuværende periode. 
 

Jeg ved godt, at jeg ikke er populær i visse kredse med den beslutning, 
da der var nogen, der gerne ville ”sætte” sig på skudehavnen. 
Men skudehavn bliver der, blot et andet sted. 
Vores bygge  - og anlægsudvalg har været kreative. Anna fra det gode 
skiv Atlantis har været i blækhuset og gjort udvalgets tanker til bygge-
tegninger, som skal bruges til byggeansøgning hos kommunen. 
 

Mød op til generalforsamlingen og få en gennemgang af vores skude-
projekt. 
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Vores ”nye” klubhus er også på vej. Her er tegningerne færdige  - og-
så disse vil blive vist på generalforsamlingen. 
Næste fase af havnebyggeriet er skudt i gang. Som I kan se, er de 
gamle broer fjernet. Uddybningen er gået i gang. 
 
Det, der sker yderligere, er, at havnen bliver gravet så langt mod syd, 
som det er planlagt. 
Stensætninger, spunsvægge, vaskeplads, subliftrampe og belægninger 
er de arbejder, som entreprenørerne skal nå inden foråret  - og tidspla-
nen siger, at de når det. 
 
Når jeg siger belægninger, må jeg også nævne, at den ”gamle” F mole 
bliver hævet med et plankedæk. Jeg er overbevist om, at den kommer 
til at fremstå som et meget hyggeligt miljøområde. 
Det er super, at vinteren er så mild. 
 
Jeg vil slutte for denne gang  - da jeg nu skal i gang med min beret-
ning til generalforsamlingen. 
 
På sejlergensyn når solen står højere på himlen. 
 

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

MIDTJYSK	KØLESER-

 

 

 
 

ALT	INDENFOR	KØLETEKNIK	&	KLIMA-
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TORM prisen 2011 

Fredericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub er i 2012 blevet ud-
valgt til at modtage TORM-Prisen. 
Den er blevet tildelt de to klubber, fordi de ”uden særinteresser har 
gjort en enorm indsats for at skabe optimale rammer for alle sejlere i 
Fredericia”. 
Sådan lyder det blandt andet i begrundelsen, som Peter Abildgaard 
fra TORM  sagde ved overrækkelsen af den store vandrepokal. Van-
drepokalen suppleres med en check på kr. 10.000. 
Dansk Sejlunions formand Hans Natorp supplerede: ” I årevis har I 
kæmpet for en udvidelse og fornyelse. Fredericia Lystbådehavn bli-
ver liggende  til glæde for alle danske sejlere. I skal have stor ros for 
samarbejdet”. 
Det har varmet bestyrelserne i de to klubber, at der er udenfor Frede-
ricia er blevet lagt mærke til det store arbejde, der er lagt i årenes løb. 
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Vinterpladsen 
 
Strøm på vinterpladsen skulle gerne være færdig i midten af februar. 
Det er aftalt med ADP, at de fører strøm og vand frem til skel på den 
del af vinterpladsen, som FFL benytter. FFL skal så selv føre det vi-
dere rundt på pladsen. 
 
Der bliver først tændt for vandet, når frosten er væk. Vand er kun til 
afvaskning af trafikfilm mv. på bådene; der må ikke benyttes høj-
tryksspuler eller renses bund på vinterpladsen. Det skyldes, at arealet 
alene afvandes til bækken. Hvis vandet fra pladsen skal over rens-
ningsanlægget, skal der betales et meget væsentligt vandaflednings-
gebyr, så det håber vi, at alle gerne vil medvirke til at undgå. 
 
Når bådene er kommet i vandet, skal der ryddes op, stativer skal 
klappes sammen og flyttes til et af havnefogeden anvist sted. 
Det er vigtigt, at stativer og evt. vogne kommer til at fylde så lidt 
som muligt, idet der skal betales gebyr efter størrelsen af det areal, 
som stativerne fylder; herom vil der blive orienteret senere på FFL’s 
hjemmeside www.fflfredericia.dk 
 

Bestyrelsen 
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Vinteren 2012 
 

Der sker meget i denne vinter på lystbådehavnen. De gamle broer F  - 
T er fjernet, og de både, der lå her i efteråret, er kommet på land eller 
flyttet til den nordlige ende af havnen. 
Entreprenørerne er gået i gang med at uddybe hele den sydlige ende. 
Der er udlagt en flydespærring tværs over lystbådehavnen for at hol-
de eventuel forurening i den sydlige ende. 
 

Lige nu er havnefogeden og hjælpere i gang med at hæve og renove-
re træbroerne B  - D, og der kommer senere nye strømstandere på 
alle broerne, således at man skal bruge kort for at tænde for strøm-
men. 
E broen skal også renoveres og hæves. Den bro forbedres meget, idet 
der mod øst og ca. 1 meter højere udlægges et nyt brodække, der skal 
bruges til småskure og grillpladser. Se skitser side 10 og 22. 
De små skure vil blive styret af Fredericia Motorbådsklubs fiskeud-
valg, således at medlemmer af FM vil kunne leje rum i disse skure. 
Der vil også blive et skur til kortvarige ophold og måske en kop kaffe 
mv. Der bliver foreløbig etableret plads til de mindre både i mellem 
D og E broerne, hvor der bliver etableret mindre flydebroer af træ. 
 

De store flydebroer skal udlægges så snart, det er muligt, og der skal 
rammes pæle til alle de nye pladser. Der skal etableres en ny bro i 
den sydlige ende af bassinet. Det bliver ligesom den nye A bro en 
træbro, hvor der bliver plads til store både. 
 

I den sydlige ende ud mod Nokken skal der etableres en rampe til 
subliften, og i forbindelse hermed et areal, hvor der skal etableres 
vaskeplads med udskiller til slam fra vask af både. Her bliver det til-
ladt at bruge højtryksspuler. Fra denne plads bliver det også muligt 
for vognmænd at søsætte både. 
Her i vinter skal der rammes en ny spuns ved F molen. Arbejdet her-
med forventes at gå i gang snarest; materialerne er kommet. 

 

Bestyrelsen 
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GENERALFORSAMLING 

 
Der indkaldes hermed til 

 

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

 

i Fredericia Motorbådsklub i Erritsøhallen 
 

ONSDAG DEN 14. MARTS Kl. 19.30 
 

DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for 2011 
3. Regnskab 2011 v/kassereren 
4. Budget 2012 v/kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af kasserer 
7. Valg til bestyrelse samt suppleanter 
8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
Bestyrelsen 
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M/S ADDI: Fra Kelheim til Sortehavet 

(fortsat fra december nummeret) 
 

Næste dag sejlede vi de sidste 5 km på den slovakiske Donau og ind 
på den ungarske Donau, der er 417 km lang. 
Vi sejlede i det skønneste varme solskinsvejr. Dejligt vi fik lavet en 
Bimini hjemmefra. Den har vi brugt på hele turen, ellers havde det 
godt nok været for varmt at sidde oppe på flyeren. 
 
Sejlturen til Budapest er bare så smuk. Vi kom forbi Esztergom, byen 
med det flotte gamle kongepalads, flere borge og meget meget mere. 
Efter 121 km sejlede vi ind i lystbådehavnen Viking i Buda, hvor vi 
lå i 4 dage, mens vi udforskede Buda og Pest, som blev slået sammen 
til én by i år 1873. En fascinerende, storslået, smuk, oplevelsesrig og 
spændende by, som alle burde tage ned og se. Vi kunne skrive så 
mange ting om den by og om vore oplevelser her, men nøjes med at 
skrive om sejlturen videre igennem Budapest. 
 
Den følelse vi havde, da vi med M/S ADDI sejlede langs Margrethe 
øen og under Margrethe broen, hen til de kæmpestore Parlaments 
bygningen, under Kædebroen (Kærlighedsbroen). Det kæmpestore 
borganlæg fra 1300 års tallet, den ene store kæmpebygning efter den 
anden, under Frihedsbroen. 
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 En meget følelses  - og oplevelsesrig tur, at vi med vores lille båd  
sejlede her sammen med de kæmpestore hotelskibe, turistskibe osv. 
Igennem Budapest, med den ene kæmpestore storslåede bygning ef-
ter den anden, liggende ud til Donau. Nøjagtig som vi havde set på 
billeder, men som vi ikke troede kunne findes så smuk og impone-
rende i virkeligheden, viste sig at være sandt og her ”sejlede vi bare”. 
På resten af sejlturen på den ungarske Donau havde vi flere overnat-
ninger i flere mindre byer. 
 
Vi har kun godt at sige om Ungarn; alle steder er vi mødt med ven-
lighed og hjælpsomhed. Et smukt og spændende land at sejle i, og så 
er her billigt. 
137 km er den kroatiske Donau, hvor Serbien ligger på den ene side 
og Kroatien på den anden. 
 
For første gang skulle vi indklareres i et land: Serbien. Vi spejdede 
efter told og vandpolitiets anløbsbro, da vi blev vinket an af en mand. 
Her er temmelig smalt på dette stykke af Donau og med meget stærk 
strøm.  
Vi blev guidet ind og skulle lægge os uden på en stor slæbepram fra 
Ukraine. Her stod 10  - 12 store velvoksne mørke mænd og tog imod 
vores fortøjninger, og vi lagde til i fin stil. De fortalte, at vi skulle gå 
op til myndighedskontoret, som lå inde på land og vise pas og bådpa-
pirer, samt betale Donau afgift, så vi kunne sejle til Sortehavet. Det 
kostede 60 euro. 
 
Vi blev enige om, at Jørgen skulle gå til myndighedskontoret, og Ca-
rol og jeg blev tilbage og passede på båden. Jeg var nu ikke særlig 
stolt ved situationen, men satte mig til at læse og se ud, som om jeg 
havde helt tjek på det her. Efter et godt stykke tid kom Jørgen tilbage 
og fortalte, at toldere og politiet ville komme med vores pas og tjek-
ke båden. Ja, og tænk sig, den mand, der havde stået og vinket os ind, 
havde ikke noget med myndighederne at gøre, så han forlangte yder-
mere 5 euro for, at Jørgen havde gået over hans lægter, og dem fik 
han. Det kan vi ikke lade være med at grine af nu (sikke en indtje-
ning han kunne ha´). 
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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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Efter ca. 1 time stod der 1 tolk, 2 politifolk og 2 toldere på den store 
flodpram ud for vores styrbords side; men da de så Carol stå i åbnin-
gen, sagde de til tolken, at de ikke ville ombord, at alt var OK; vi 
måtte gerne sejle videre og ønskede os en rigtig god tur. Vi fik vores 
pas og sejlede videre ned ad den kroatiske Donau. 
Undervejs så vi en del huse, som stod med store skudhuller, andre 
jævnet med jorden på den kroatiske side. Sikke en krig de har været 
igennem i vores tid. Det gjorde et voldsomt indtryk på os.  
 
På den serbiske side fiskede mange folk, både fra deres joller og fra 
land. Her var også et rigt fugleliv med bl.a. storke. En meget smuk 
og interessant strækning. 
 
Efter 137 km sejlads sejlede vi nu ind på den serbiske Donau, der er 
588 km lang. På denne strækning lagde vi til i byen Apatin, hvor den 
store, smukke, ortodokse kirke, byens vartegn, lå og tog imod os ved 
indsejlingen til lystbådehavnen.  
Det var en stor ny flot lystbådehavn med alle faciliteter, og byen var 
da også et besøg værd. 
 
Vi sejlede videre ned ad den flotte Donau, igennem større og mindre 
byer, inden vi nåede Novi Sad. Byen har næsten været totalt bombet 
ned, samt alle dens broer, i Kosovokrigen 1999; men står nu som en 
smuk og velrenoveret (meget flot renoveringsarbejde) by i dens gam-
le stil. De renoverer stadig. 
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Vi sejlede ind i et stort havneområde med en masse sejlklubber. Det 
virkede som en meget rodet og overfyldt havn, men efter nogle mi-
nutter stod der et par mænd og vinkede os ind. Vi kunne ikke se no-
gen tomme pladser; men så begyndte mændene  at skubbe til bådene, 
og vupti så var der en plads til os. Det viste sig at være en god og sik-
ker havn. 
 
Efter nogle dage stævnede vi atter ud i Donau og videre mod Beo-
grad, hvor vi fandt en lystbådehavn ca. 10 km fra centrum. 
Her fik jeg et mindre chok, da Carol skulle luftes. Vi skulle først gå 
ind af flydebroer og op af en landgangsbro, forbi 2 bidske hunde (de 
var heldigvis lukket inde i et tremmebur). Uden for jerndøren lå los-
sepladsen, hvor der rendte en masse sigøjnere rundt. Husene så falde-
færdige ud, og der blev råbt og skreget fra dem.  
Vi fik snakket med indehaveren af lystbådehavnen. Han fortalte, at 
der var nattevagt og videoovervågning. Ganske rigtigt: her kunne vi 
trygt forlade båden. 
Beograd er også et besøg værd med sit store, smukke borganlæg, kir-
ker, rådhus, nationalmuséet. Det kan varmt anbefales at ses og ople-
ves. 
 
De første 280 km på den serbiske Donau var også en meget natur-
skøn sejlads, med smukt kuperet natur med bjerge og sletter og mas-
ser af fugleliv. Dyr, der blev trukket til floden og skulle vandes, 
halmstakke til tørre på marken lige som vores forældre stakkede det. 
Vi følte tiden var skruet 100 år tilbage. 
 
Vi kunne se, når vi begyndte at nærme os større byer, så lå der flere 
lossepladser ud mod Donau, og meget af det skidt røg ud i floden 
(her er der vist ingen miljøkrav). 
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Skitser til småhuse ved E broen 
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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 

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