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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR
Service forår og efterår
Salg, reparation og renovering af motorer
Autoriseret forhandler af Lamborghini 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
Generalforsamling FM på Restaurant Oven Vande
onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.30
Generalforsamling FFL på Restaurant Oven Vande
onsdag den 17. april 2013 kl. 20.00
Arrangement for nye medlemmer i FM i Shop Luna
søndag den 20. april kl. 12.00
Standerhejsning FM fredag den 3. maj
Aktivitetsudvalget
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Formanden
siger…..

Vi slår tonen an i bedste Kim Larsen stil. ”Det er en kold tid, som vi
lever i, alle går rundt og fryser”; men fat mod på trods af at den sidste sne ikke er faldet endnu, går vi mod lysere tider..
Som de fleste har bemærket, er områderne langs vore nye flydebroer
rømmet i denne vinter. Det skyldes, at der foregår reguleringer af
havnedybderne baseret på kontrolmålinger. Det er en del af aftalen
med havneentreprenøren.
Status på skudehavnen er, at området ligger klar til at modtage de
kommende grejskure. Har I ikke været ude og gå på det nye brodæk,
skylder I jer selv en tur derud. Det kunne være et udmærket mål for
jeres næste tur på havnen. Jeg må endnu engang rose bygge– og anlægsudvalget for en imponerende indsats. Grejskurene er ved at blive
fremstillet i samarbejde med Fredericia Kommune på et af kommunens projektværksteder.
Bent og Cim er også gået i gang igen med brobyggeriet, når de ellers
ikke generes af sne og is. Der arbejdes på G broen (broen, der ligger
parallel med den sydlige stensætning i havnen). Skuret ved subliften
er færdigt - jo, der begynder at danne sig et billede af en flot havn.
Af de store synlige punkter, som udestår, kan jeg nævne indhegning
af affaldsstationer, montering af gavle og tag på masteskure, slåning
af de sidste pæle i skudehavnen, etablering af miljø i form af lidt
blomsterkummer og grillpladser hist og her.
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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

Og så til et af de helt store punkter: vores kommende klubhus. Det
udestår endnu.
Soklen blev som bekendt støbt sidste efterår; men uafklaret økonomi
gjorde, at vi ikke kunne skrive kontrakt med nogen leverandører.
Det er ikke nogen hemmelighed, at antallet af fartøjer i danske lystbådehavne er vigende efter, at den økonomiske krise ramte os i 2007.
Det er også gået ud over Fredericia og de estimater, som vi baserede
hele projektet på.
Ved stormødet i Messe C var estimaterne baseret på en belægningsprocent, der var noget højere end den, der er i dag.
Det har bevirket, at vi 2 gange har måttet tilbage til forhandlingsbordet med ADP og kommunen.
Nu skal vi ikke belære dem om nationaløkonomi - men de må - og
skal forstå, at hvis vi ikke kan skaffe lystbåde på vores ”bådhotel”, er
de som opgavestiller og godkendende myndighed af projektet en del
af vores økonomi.
De er ikke kun en udlejer af matriklen.
Første gang vi mødtes var, da vi kunne se, at den planlagte
”skudehavn” i den sydlige del af havnen ikke var økonomisk realistisk med de estimater på belægningsprocenter, som vi kunne regne
os frem til.
Derfor tog vi med ”rettidigt omhu” kontakt til ADP og kommunen,
og fik udsat dette projekt, til der er kunder nok i butikken.
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Anden gang vi måtte tilbage til forhandlingsbordet var ”lige nu”.
Vi kan se, at tilgangen af nye bådejere ikke er så stor, som vi havde
håbet. Nuvel, der kommer hele tiden nye til - så noget sker der - men
ikke nok.
Vores forhandlinger er som sådan gået ”ok”.
Det positive er, at vi har skruet en løsning sammen, der giver økonomisk stabilitet de næste 4 år. Vi vil naturligvis følge udviklingen nøje
og rettidigt give vore udlejere besked, hvis der sker en positiv udvikling på bådmarkedet - eller om det modsatte skulle ske.
Vi kører som tidligere nævnt med ”åbne regnskaber”, så uanset hvilken vej udviklingen vil gå, kommer der også forhandlinger i fremtiden. Forhandlingsresultatet gør, at vi nu kan slå byggeriet af havnehuset med klubhuse i gang. Det vil ske her tidlig i foråret.
Det bliver rart igen at kunne skabe gode rammer for vore klubber og
ikke mindst for havnegæsterne. Så snart havnehuset er på vej, vil vi
rømme Shop Luna, og det nye hegn, som ADP er ved at opføre, vil
blive færdiggjort.
Der er mange af de ovennævnte projekter, der som skudehavnen kunne nyde godt af frivillig arbejdskraft.
Prøv at snakke sammen i små grupper, når I alligevel er på havnen og
meld jer som et frivilligt team, der gerne vil give en hånd med.
Der er mange i den modne alder, som allerede nu har ydet en stor indsats - se blot på skudehavnen. Hvad med jer unge - det er nu I har
mulighed for at vise, at I også kan og vil gøre en forskel.
Jeg vil slutte for denne gang. Mød op til vores generalforsamling den
13. marts kl. 19.30 på Restaurant Oven Vande.
Jørgen H. Jensen
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Problemer med køleskabet
i båden.
Vi kan hjælpe med både
salg og service.
Kontakt derfor:

Flytning
Kolding Marinecenter er flyttet til Fynsvej 113
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STUMPEMARKED
Mange sejlere har sikkert noget brugbart grej liggende i kælderen
eller i garagen, som en anden sejler kunne have glæde af. Fyld bilen
og kom ned i Lystbådehavnen ved Havnekontoret

Lørdag den 13. april kl. 10.00
Foreløbig er tilmeldt: teleflexkabel, DVS, VVS fittings, 14 mm skøde, klamper, sjækler i rustfrit stål, mange meter stålwire (blød og
stiv), gummikødben, fendere, lamper, vinterpresenning, tov og meget
andet. Kom og se, om der er noget, du kan bruge.
Hvis I vil vide mere, kontakt: Hans Villund, tlf. 22 58 52 20

SOMMERHILSEN

Lige en lille hilsen fra sommeren 2012, mens vi venter på sommeren 2013.
Venlig hilsen Rita og Poul Erik (”Sophie”)
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SVANEN,
DER BLEV DEN GRIMME ÆLLING
(så galt kan det gå, hvis man ikke passer sin båd)

Til ankers
Hvad F… er det for et stykke drivtømmer, du kommer med? Jo, vores havnefoged er ikke uden humor! Skulle andre have haft samme
tanke, er der hermed en lille føljeton til nærmere forklaring.
Jeg må indrømme, køn er hun bestemt ikke, som hun ligger der på
den midlertidige plads (A broen). Utallige afskalninger, grønt tovværk og rusten løbende ned ad fribordet.
Første gang, vi så hende, var på vores årlige sommertur (2007). Vi
gik en aftentur på molen i Odden. Jeg tænkte: Sikken da en dejlig
”jordomsejler” (drømmen). Gad vide, hvem der ejer den? Den så lidt
forsømt ud.

10

En dag her i maj 2012 sad jeg og kikkede lidt på nettet (udkik.dk).
Pludselig dukkede den op. Til salg til en bestemt overkommelig pris.
Den var vi simpelthen nødt til at se, og turen gik til Odden.
Efter besigtigelsen må jeg nok indrømme, vi var lidt skuffede. Drømmen og realiteterne hang ikke rigtig sammen!
Et par dage efter ringede jeg til ejeren og bød ham under det halve!
Der blev helt stille - - - -, hvorefter han bare sagde: ”Det er for lidt”.
Pokkers jeg ville egentlig godt ha’ givet lidt mere.☺
I september satte ejeren prisen ned, og jeg budet op, og efter endnu
en besigtigelse og mange drøftelser kom vi til enighed.
Søndag den 11. november kørte Bente, Glenn (letmatros) og jeg til
Odden. Underskrev handlen, dog betinget af, at bunden var OK (på
bedding mandag og forhåbentlig hjemtur tirsdag).
Indrømmet: jeg var bestemt ikke sikker på fornuften i min handling.
Stor var dog min glæde mandag. Maskinen gik perfekt, vi vendte en
tur uden for havnen. Jo, det lovede godt, ind igen og gik på beddingen. Efter 1½ times højtryksrensning stod bunden rigtig flot, skift af
2 zinkanoder, afrense skruen, og pletmale i vandlinien (is). Hun havde ligget i 4 år!
Bådebyggeren gennemgik skivet og erklærede hende OK, hvilket jeg
ikke var i tvivl om.

Læs videre på side 17

På bedding
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GENERALFORSAMLING FM
Der indkaldes hermed til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
på Restaurant Oven Vande

ONSDAG DEN 13. MARTS Kl. 19.30
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning for 2012
Regnskab 2012 v/kassereren
Budget 2013 v/kassereren
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg til bestyrelse samt suppleanter
Valg af to revisorer samt revisorsuppleant
Eventuelt
Bestyrelsen
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Resultatopgørelse
Budget
Noter

2012

2011

2013

(kr.)

(kr.)

(t.kr.)

Resultat lystbådehavnen

1

-17.029

-26.487

-27

Resultat foreningen
Resultat ejendommen

2
3

93.254
-1.018

109.321
-37.212

70
0

75.207

45.622

43

275

0

2

0

901

2

32.000
10.000

47.000
10.000

32
10

7.028

5.530

8

135

135

2

Moms vedr. omk. med delvis fradragsret
Fællesomkostninger i alt

9.041
58.479

8.459
72.025

9
65

Resultat før renter

16.728

-26.403

-22

Resultat før fællesomkostninger og renter
Gaver og blomster
Kontorartikler
Administration og regnskabsassistance
Edb-bogføring
Porto og bankgebyrer
Internet

Renteindtægter bank

857

16.225

1

Renteindtægter obligationer
Kursregulering

49.120
0

24.986
-16.184

40
0

Renter netto

49.977

25.027

41

Årets resultat

66.705

-1.376

19
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Balance pr. 31. december
Budget
Noter

2012
(kr.)

2011
(kr.)

2013
(t.kr.)

102.733
311.616
305
5.000

0
338.844
0
5.000

400
310

0Obligationsbeholdning

2.456.000

2.456.000

2200

Tilgodehavende renter m.v.
Diverse tilgodehavender
Omsætningsaktiver i alt

43.920
0
2.919.574

43.960
9.650
2.853.456

25
0
2.940

Aktiver i alt

2.919.574

2.853.456

2.940

Kapitalkonto
Overført årets resultat

2.849.075
66.705

2.850.451
-1.376

2.916
19

Egenkapital i alt

2.915.780

2.849.075

2.935

1.632
2.162
3.794

0
4.381
4.381

0
5
5

2.919.574

2.853.456

2.940

Aktiver
Fiskerbro under opbygning
Middelfart Sparekasse, checkkonto
Kasse
Middelfart Sparekasse, garantkonto

5

Passiver

Skyldig moms
Skyldige kreditorer
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt
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Noter
Budget
2013
(t.kr.)

2012
(kr.)

2011
(kr.)

Køb af standere
Havneafgift Paradisbroen
Øvrige omkostninger Paradisbroen

0
10.000
7.029

9.923
10.000
6.564

10
10
7

Omkostninger i alt

17.029

26.487

27

-17.029

-26.487

-27

Kontingenter
Annonceindtægter

140.824
19.950

164.314
16.306

140
20

Indtægter i alt

160.774

180.620

166

Udvalgsfester/jubilæum
Klubblad ”Orientering”
Aktivitetsudvalg

0
16.138
10.346

0
13.942
14.600

20
17
15

Bestyrelsesmøder m.v.
Dansk Sejlunion

3.248
33.510

5.723
31.928

5
34

Generalforsamling
Klubemblemer
Omkostninger i alt

4.278
0
67.520

5.106
0
71.299

5
0
96

Resultat i alt

93.254

109.321

70

Note 1 Resultat Lystbådehavnen:

Resultat i alt

Note 2 Resultat foreningen:
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2012

2011

Budget
2013

(kr.)

(kr.)

(t.kr.)

Note 3 Resultat ejendommen:
Huslejeindtægt

0

52.213

0

Salg af inventar

0

10.000

0

Huslejeindtægt i alt

0

62.213

0

-6.857
8.000
-125

16.034
82.450
941

0
0
0

1.018

99.425

0

-1.018

-37.212

0

Forsikringer
Vedligeholdelse og småanskaffelser
Ejendomsskat
Omkostninger i alt
Resultat i alt

BOAT SHOW 2013
Foreningen Fredericia Lystbådehavn er også denne gang med på
BOAT SHOW i Messe C i Fredericia.
Vi har fået stand D-3312, som er en bedre placering, end den vi
havde i 2011. Formålet med deltagelsen er at få udlejet flere bådpladser, men der vil også være tid til at få en snak med eksisterende
bådejere og medlemmer.
Udstillingen løber over to weekender fra fredag den 22. februar kl.
13 til søndag den 24. februar kl. 18 og fra fredag den 1. marts kl. 13
til søndag den 3. marts kl. 18.
Der vil desuden være mulighed for at komme til VIP-dag torsdag
den 28. februar kl. 13-18. Det er ikke en egentlig åbningsdag, men
tiltænkt indbudte gæster. Havnefogeden kan udlevere VIP billetter,
som kun er gyldige til denne dag, til en snak om udlejning af bådpladser.
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Om aftenen kom sælgeren med 2 store bæreposer med en masse papirer (havde nævnt, at han havde de originale tegninger m.m. hjemme). Jeg var virkelig imponeret over, at en båd, bygget i 1967, en del
ejere, og samtlige papirer (næsten), manualer, tegninger osv. var bevaret (mere herom en anden gang).
Mandag morgen ankom en god kollega, der bestemt ikke ville gå glip
af turen hjem (Odden: dumt sted med offentlig transport, DSB, lokalbane, bus, gåben), men hvad gør man ikke for en sejltur.
Tirsdag, ned af bedding, bunkre olie, proviant, betale osv. Klokken
blev 13, inden vi kom af sted.
Søkort, en gammel GPS, og af sted det gik for motor. Hun gik rigtig
fint, ca. 8 knob, 2/3 kraft. Vi gik gennem Snekkeløbet, og ca. 3 sømil
ude i Sejrøbugten skete det så. Motorstop! 12 sek/m vinden lige
imod, brændstoffet skvulper, vand og skidt i filtre, jo en klassisk situation.
Burde nok ha’ forudset det; men sket var sket, og hvad gør vi så?
Plan A: rense systemet
Plan B: sætte sejl (bøvl og modvind)
Plan C: ankre op (så ligger man der!)
Kunne se vi drev med ca. 1 knob mod revet. Således havde vi godt 2
timer til rådighed, plan A blev sat i værk. Ned i maskinen, kigge
”how to do”, alt gyngede, Glenn langede værktøj, tappe vand af tanke, rense filtre, samle, udlufte, krydse fingre og starte. Og sørme maskinen spandt igen (efter ca. 1 time).
Kurs mod Hatter og Ballen, mørket sænkede sig. Kim stod stout og
styrede, Glenn var forsvundet down under (nautisk ubehag). Vi snakkede om at gå til Ballen, men valgte at tage hele strækket hjem til
Fredericia.
Én ting er helt sikker. Når man sejler en nyerhvervet båd hjem, er
man meget på dupperne. Man aner jo intet om, hvad man har købt.
Læs videre side 22
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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.

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
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GENERALFORSAMLING
Foreningen Fredericia Lystbådehavn (FFL)

INDKALDER TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
på Restaurant Oven Vande

ONSDAG DEN 17. april 2013 kl. 20.00
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/Jørgen H. Jensen
Orientering om havneprojektet v/John Middelboe
Orientering og gennemgang af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
PBV
Jørgen Henrik Jensen
Formand
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Og så skete det lige igen! Motoralarm: for varm! Efterså maskinen, ventilatorrem sprunget. Ingen ladning og ingen cirkulation. ØV ØV.
Vi fandt dog ud af, at ved ca. ½ kraft kunne den gamle Perkins holde sig
under alarmtemperatur, og dog gik vi stadig 7 knob.
Lidt utroligt, men dejligt, turen kunne fortsætte.
Ingen ladning og dårlige batterier, kl. 23 anløb vi broen ved mastekranen, kunne dårligt ane vore lanterner, men pyt, dejligt at være i havn!
(Glenn vågnede lige, helt af sig selv ☺).
Næste morgen, ned på havnen, ombord, og den første der står der, er
Bent Havnefoged: Hvad F… er det for et stykke drivtømmer, du kommer med? ☺
Fortsættes
Skipper Lars

NB NB NB
Har du en god skipper-eller løgnehistorie, så send den på mail til
bladets redaktion:
pihlrevision@gmail.com
De bedste historier kommer i bladet. Vi vælger så den bedste og giver en god flaske rødvin til vinderen.
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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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Øresund Bådservice ApS
Dir. Jørgen Holm Christensen
Lillenæs 30 • 7000 Fredericia
Døgnvagt + 45 20 11 82 55 Fax + 45 75 94 07 00

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