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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 
 

 

Generalforsamling 
 

Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30 i Erritsøhallen 
 
 
 
 

 
Standerhejsning og jubilæumsfest 

 

Lørdag den 3. maj 2014 kl. 17.00 i Klubhuset 
 

Fredericia Motorbådsklub inviterer hermed samtlige medlem-
mer til et brag af en 75 års jubilæumsfest samt indvielse af 
vores nye klubhus. 
 

Foreløbigt program: 
• FM standeren hejses kl. 17.00 
• Herefter er der festmiddag 
• Underholdning og live band musik 
• Natmad 

 

Tilmelding til festen sker ved indbetaling af 50 kr. pr. deltager 
på klubbens konto i Middelfart Sparekasse (nr. 0757-
7575651696) senest den 25. april. Husk at angive navn/e. 

 
Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

Kære sejlere! 
 

2 gange blæsevejr med næsten orkanstyrke i efteråret og fortsat efter-
årstemperaturer og masser af regn her langt inde i januar måned. Jo, 
vejret har virkelig været en prøvelse i år. 
Vores havn, som er en god og sikker A klassificeret havn, har under 
disse vejrforhold vist sin kvalitet. Broer, moleværker og pæle har 
holdt til de ekstreme vejrforhold. 
 

Enkelte bådejere kan nok ikke sige sig helt fri for at have fået mindre 
skader. Der har været fendere, der blæste op og lagde sig på dækket, 
så der har været fysisk kontakt med fribordet over til nabobåden. Der 
har været sejl og presenninger, der har revet sig løs og er blevet flået. 
Vi har sågar oplevet en båd, hvor et helt nyt stativ er brudt sammen 
med det resultat, at båden væltede. 
 

I pressen har vi været vidne til det, der er langt værre: 
Lystbådehavne, hvor kombinationer af højvande, ekstreme vind og 
bølgeforhold, stort set har totalskadet havnene. 
Jeg føler virkelig med de klubber. Ikke alene er mange af deres både 
forlist; men deres havne skal også bygges op fra bunden, hvis det da 
er økonomisk muligt.  
Vi håber det bedste for den enkelte sejlerfamilie, og at de ramte klub-
ber får økonomisk mulighed for at genrejse sig. 
 

Desværre kan man forestille sig, at ældre sejlere, der er blevet ramt 
så hårdt, betakker sig og trækker sig fra et otium, hvor overskriften er 
sejlsport. 



 

6 

 

Tlf. 75 94 35 11 
Mobil 40 18 36 11 

 

Optagning og isætning af både indtil ca. 8 tons. 

Samt al vognmandskørsel. 

 

Midt i regn og rusk fejrede Fredericia Motorbådsklub sit 75 års jubi-
læum med en reception på restaurant Oven Vande. 
Det blev et utrolig vellykket arrangement, der på mange måder sam-
lede den gamle dame, hvis jeg må være så bramfri at tiltale hende på 
den måde. Næsten 100 medlemmer var med til at markere dagen. Fra 
Dansk Sejlunion modtog vi et jubilæumsgratiale, der sammen med 
TORM prisen skal bruges til udsmykning af vores nye klubhus. 
 

Og apropos vores nye klubhus. Det er med utrolig stor tilfredshed, at 
vi kan se, at byggeriet er gået i gang. Bjørn og jeg har været til det 
første orienterende møde hos bygherren ADP. 
Fremadrettet vil byggeriet og byggemøderne blive fulgt af vores 
næstformand Henry Kristensen. Byggeriet bliver opført som tidligere 
annonceret på mødet i Café Fic med 2 store klublokaler til henholds-
vis FM og FS. Hver med egne toiletter og køkken. I mellem de 2 
klublokaler bliver der mulighed for via foldedøre at slå lokalerne 
sammen, hvis der kræves yderligere plads. 
 

ADP er som bekendt bygherre, men FM og FS er med som en form 
for medbyg. For at budgetterne kan holde, og at der samtidig ikke 
slækkes på kvaliteten, vil der være arbejdsopgaver, som medlemmer-
ne selv skal gennemføre. Her er tænkt på indvendig spartel, tapet og 
malerarbejde. Ophængning af belysning m.m. 
 

Så kære venner, her er plads til at samle klubånden og være en del af 
skabelsesprocessen til vores nye klubhus. På samme måde som vores 
gamle klubhus blev opført i totalentreprise af vore daværende med-
lemmer tilbage i 50erne. 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Der begynder at tegne sig et billede af de fysiske rammer for vores 
klub: 
• Niels Nielsen er kontaktperson til vores fiskerhuse, hvoraf en 

stor del allerede er taget i brug. 
• Henry Kristensen er kontaktperson til vores klubhus ”under 

opførelse” og lystbådehavnens brugerudvalg. 
• Ole Sørensen er kontaktperson til Paradisbroen. 
 

Måske skulle vi tænke på at genindføre broformænd i lystbådehav-
nen. Men det kan vi tage op i lystbådehavnens brugerudvalg. 
 

Vi står på tærsklen til foråret og sommeren 2014. Her inden så længe 
har vi forårsgeneralforsamling, og så er det lige pludselig stander-
hejsning. 
 

Og standerhejsningen bliver noget af et tilløbsstykke i år. Det bliver 
en fed fest, hvor vi fejrer vores 75 år gamle klub. Der lægges op til 
festmad og live musik som i gamle dage med underholdende overra-
skelser i løbet af aftenen. 
 

Pris pr. deltager er 50 kr., som inden den 25. april skal indbetales på 
klubbens konto i Middelfart Sparekasse (se nærmere side 4). 

Der er nedsat et jubilæumsudvalg, der vil lægge sig i selen for at af-
vikle et brag af en fest. 
Eneste krav til deltagerne: I skal være klar igen, når Anna fra Atlantis 
kalder til Skærbækfest i august. 
 

Og så et lille ønske fra formanden: mød op til generalforsamlingen 
onsdag den 12. marts og giv din mening til kende. 
 

Kom godt ind i foråret. 
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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75 års jubilæumstale 
 

Jørgens Jensens tale den 12. december 2013: 
”Kære medlemmer! Vi er i dag samlet for at hylde 75 året for stiftelsen af 
foreningen Fredericia Motorbådsklub. 
Inden vi går over til selve talen, vil jeg lige knytte et par bemærkninger: 
Vi har et andet jubilæum, vi skal have markeret. Vores kasserer Bjørn Pihl 
Sørensen skulle have overrakt sin jubilæumsnål ved standerhejsningen i 
foråret. Bjørn var desværre bortrejst på dagen, så derfor, kære Bjørn, vil jeg 
gerne se dig heroppe med ½ års forsinkelse for modtagelse af FM´s 25 års 
jubilæumsnål. 
Skal vi give Bjørn en klapsalve som tillykke. 
 

Som vi ved, står der en kvinde bag ”næsten” alt, og en dag som denne bør 
også indeholde et par overraskelser. Jeg vil derfor gerne se Anna fra 
”Atlantis”, Inge fra ”Skind” og Dorthe fra ”Sunny” heroppe. 
 

I har på ingen måde stået bag jeres mænd. I har hver især ydet en indsats ud 
over det sædvanlige til glæde for vores forening. 
Anna, du har i mange år stået som arrangør af vores traditionelle udflugter 
og ydet et stort arbejde for foreningslivet. 
Inge, uden din mad, havde vi alle været et par kilo lettere. Du er indbegre-
bet af gule ærter. Et arrangement, du selv har startet op af egen fri vilje og 
har gjort til dit varemærke. Jeg vil nøjes med at nævne kun den ene ting, 
selv om der er mange andre gøremål, du kan smykke dig med i klubregi. 
Dorthe, du er min skytsengel, når jeg skriver til klubbladet. Ikke mange 
medlemmer har gennemskuet, at jeg er ordblind. Ikke alene fortsætter du, 
hvor min dansklærer slap, men du sætter også bladet op og sikrer, at det 
fremstår som et flot og præsentabelt orienteringsmedie til vore medlemmer. 
Som dine medsøstre meldte du dig også af egen fri vilje for at gøre en for-
skel. 
Se, disse 3 bemærkelsesværdige sejlertøser, hvis jeg må være så bramfri, 
vil jeg gerne have, at vi hædrer i dag for deres frivillige indsatser. 
Jeg har en lille erkendtlighed for jeres indsatser. 
 

Se, når man begynder på at uddele gaver for ekstraordinære indsatser, kom-
mer man hurtigt ud på tynd is. Tænk blot på dem, der sidste vinter gennem-
førte et fantastisk stykke arbejde med at etablere platformen til vores fisker-
miljø. De har lovet mig, at de selv vil fejre det i klubregi, sammen med de-
res koner, f.eks. Her på Oven Vande, når tid er. 
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Og så går vi over til vores 75 års jubilar. 
 

Her i jubilæumsåret, hvad for en størrelse er Fredericia Motorbådsklub 
egentlig? 
• Er du en forening, hvor gennemsnits bådstørrelse er vokset fra under 

20 til over 30 fod? 
• Er du en forening, hvor sikkerheden i fartøjerne er ændret fra det risi-

kable til det sikre? 
• Er du en forening, hvor faciliteterne har ændret sig fra en svajklods 

til en komfortabel og sikker A havn? 
Alle udsagn er ægte og sande nok, men ikke den bærende kraft i FM. 
 

FM er kendetegnet ved den til enhver tid samling af medlemmer, som har 
den fælles interesse, det er at nyde sin fritid på havnen, i båden og på havet. 
Ofte sammen med familier og venner, der gerne deler samme interesser. 
Når vi så er på havet, kan det være med et skøde i hånden, et jagtgevær, en 
fiskesnøre, et par vandski eller fripas fra ens arbejde, på weekendtur eller 
de næste 14 dage med blikket rettet mod kimingen og fjernere turmål. 
Så lige så meget, som vi er enige om, er vi også forskellige i vores aktivite-
ter på havet. Det er en af styrkerne ved FM. Vi siger ja til forskelligheder, 
vi siger nej til fraktioner. 
 

Vi står her i jubilæumsåret uden klubhus  - om end det er på tegnebrættet. 
Det at stå uden klubhus er en svær ting, men dog overkommeligt, når vi 
ved, at der er et nyt på vej. Som alle er bekendt med, er det resultatet af de 
sidste mange års kamp for både FM og FS. 
Vi har været i parløb med FS via vores paraplyorganisation FFL. Det har 
været en stor og ofte vanskelig proces. Desværre har denne proces også 
betydet, at vi har mistet medlemmer, da de valgte at sige fra på grund af 
usikkerheden i at drive sejlsport fra Fredericia. 
Denne usikkerhed er nu borte, og det er tid at se fremad, og fremtiden teg-
ner lys med det samarbejde, der er skabt med ADP. 
Når vi ser i kølvandsstriben, vil vi kun historisk mindes fortiden med få 
bølgetoppe og dale. 
Toppe, som da vi modtog TORM prisen for det, som Dansk Sejlunion kald-
te ”Danmarksmodellen” i samarbejde. Dale, da vi måtte kaste håndklædet i 
ringen efter afslutningen af havnebyggeriet.        
Det sværeste har ikke været forhandlingerne med kommunen, det har ikke 
været økonomien i FFL. Det har ganske enkelt været at se jer blive ældre. 
Jeres gennemsnitsalder må I se at få gjort noget ved.                                                                   
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Jeg vil her på jubilæumsdagen rette en særlig tak til ADP for det fortrinlige 
samarbejde, der har været igennem årene. 
Der skal også lyde en tak til FS for samarbejdet. 
Jeg vil også gerne rette en speciel tak til min egen bestyrelse og dem, der 
tilsvarende fra sejlklubben tog over, da mit helbred svigtede her i 2013. 
 
Fremtiden 
Hvis vi retter blikket mod fremtiden, hvad kan så være målet for de næste 
mange år. 
• Vi skal til at drive klub igen. Vi skal ikke længere bruge kræfter på 

udefra kommende trusler. 
• Vi skal genvinde det tabte medlemstal, som de sidste 17 års havne-

kamp har kostet. 
• Vi skal værne om  de værdier, vi har i seniormiljøet og skabe, hvad 

fremtiden ønsker. 
• Vi skal huske  at knibe os selv i armen og nyde de timer, som vores 

Paradisbro giver. 
• Vi skal huske at hygge, når vi mødes på havet, i fjerne havne og i 

vores egne hjemlige miljøer.             
Vi skal også i fremtiden værne om kammerat og fællesskabet til vores na-
boer både til styrbord og bagbord side i havnen. 
Det samme gælder naboskabet til FS, hvor det er mit håb, at foreningerne 
kan trives side om side og udnytte det potentiale, der er i vores forskellig-
heder. 
 
Vi har allerede set arrangementer som fælles standerhejsning som eksempel 
på det gode parløb. 
 
Kære klubmedlemmer! 
Hvis nogen er i tvivl om, hvad der gør FM til den klub, den er, skal I blot 
tænke over samtlige linjer i vores klubsang. Den blev i 1949 skrevet af vo-
res daværende formands kone ”også her stod der en kvinde bag”. 
Den beskriver meget rammende, hvad det vil sige at sejle med FM´s stan-
der. 
 
Så skal vi ikke slutte jubilæumstalen af med at synge vores klubsang efter-
fulgt af et trefoldigt leve for Fredericia Motorbådsklub. 
Aksel, vil du synge for?” 

Jørgen Jensen 
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GENERALFORSAMLING FM 
 

Der indkaldes hermed til 
 

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

 

i Erritsøhallen 
 

ONSDAG DEN 12. MARTS Kl. 19.30 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for 2013 
3. Regnskab 2013 v/kassereren 
4. Budget 2014 v/kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag (se side 17) 
6. Valg af formand (for 1 år) 
7. Valg af kasserer 
8. Valg til bestyrelse samt suppleanter 
9. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 

Bestyrelsen 
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Resultatopgørelse 
 
       Budget 

 Noter  2013  2012  2014 

   (kr.)  (kr.)  (t.kr.) 

        

Resultat lystbådehavnen 1  -71.851  -17.029  -35 

Resultat foreningen 2  65.571  93.254  55 

Resultat ejendommen 3  -14.175  -1.018  -85 

Resultat før fællesomkostninger og renter   -20.455  75.207  -65 

         

Gaver og blomster   0  275  2 

Kontorartikler og tryksager   3.668  0  2 

Administration og regnskabsassistance   17.000  32.000  20 

Edb-bogføring   2.500  10.000  0 

Porto og bankgebyrer   6.789  7.028  8 

Internet   135  135  2 

Moms vedr. omk. med delvis fradragsret   5.047  9.041  5 

Fællesomkostninger i alt   35.139  58.479  39 

        

Resultat før renter   -55.594  16.728  -104 

        

Renteindtægter bank    536  857  1 

Renteindtægter obligationer   45.945  49.120  40 

Kursregulering   0  0  0 

Renter netto   46.481  49.977  41 

        

Resultat før ekstraordinære poster   -9.113  66.705  -63 

        

Ekstraordinære indtægter 4  8.000  0  0 

Ekstraordinære udgifter 5  -325.825  0  300 

Ekstraordinære poster   -317.825  0  -300 

        

Årets resultat   -326.938  66.705  -363 
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Balance pr. 31. december 
 

       Budget 

 Noter  2013  2012  2014 

   (kr.)  (kr.)  (t.kr.) 

Aktiver        

        

Fiskerbro under opbygning   0  102.733  0 

Middelfart Sparekasse, checkkonto   190.365  311.616  1.290 

Kasse   104  305  0 

Middelfart Sparekasse, garantkonto   5.000  5.000  5 

Obligationsbeholdning   2.456.000  2.456.000  1.000 

Tilgodehavende renter m.v.   40.945  43.920  25 

Diverse tilgodehavender   0  0  0 

Omsætningsaktiver i alt   2.692.414  2.919.574  2.320 

        

Aktiver i alt   2.692.414  2.919.574  2.320 

        

        

Passiver        

        

Kapitalkonto   2.915.780  2.849.075  2.588 

Overført årets resultat   -326.938  66.705  -363 

Egenkapital i alt   2.588.842  2.915.780  2.225 

        

Skyldig moms   3.688  1.632  5 

Skyldige kreditorer   99.884  2.162  90 

Gældsforpligtelser i alt   103.572  3.794  95 

        

Passiver i alt   2.692.414  2.919.574  2.320 
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Noter 
       Budget 

   2013  2012  2014 

   (kr.)  (kr.)  (t.kr.) 

Note 1 Resultat Lystbådehavnen:        

        

Køb af standere   0  0  5 

Havneafgift Paradisbroen   11.133  10.000  10 

Øvrige omkostninger Paradisbroen   60.718  7.029  20 

Omkostninger i alt    71.851  17.029  35 

        

Resultat i alt   -71.851  -17.029  -35 

        

        

Note 2 Resultat foreningen:        

Kontingenter   124.896  140.824  110 

Annonceindtægter   16.700  19.950  15 

Indtægter i alt    141.596  160.774  125 

        

Klubblad ”Orientering”   10.625  16.138  15 

Aktivitetsudvalg   20.152  10.346  15 

Bestyrelsesmøder m.v.   1.476  3.248  5 

Dansk Sejlunion   32.232  33.510  30 

Generalforsamling   11.540  4.278  5 

Klubemblemer   0  0  0 

Omkostninger i alt    76.025  67.520  70 

        

Resultat i alt    65.571  93.254  55 
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       Budget 

   2013  2012  2014 

   (kr.)  (kr.)  (t.kr.) 

Note 3 Resultat ejendommen:        

Huslejeindtægt   0  0  0 

Salg af inventar   0  0  0 

Huslejeindtægt i alt    0  0  0 

        

Husleje   0  0  50 

Forsikringer   0  -6.857  5 

Vedligeholdelse og småanskaffelser   14.175  8.000  30 

Ejendomsskat   0  -125  0 

Omkostninger i alt   14.175  1.018  85 

        

Resultat i alt   -14.175  -1.018  -85 

        

        

Note 4 Ekstraordinære indtægter:        

Gave fra TORM   5.000     

Gave fra Dansk Sejlunion   3.000  0  0 

Ekstraordinære indtægter i alt   8.000  0  0 

        

Note 5 Ekstraordinære udgifter:        

75 års jubilæum   18.214  0  100 

Indretning af klubhus   0  0  150 

Fiskerbro   102.732  0  0 

Fiskerhuse   204.879  0  50 

Ekstraordinære udgifter i alt   325.827  0  300 
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Forslag til behandling på generalforsamlingen 

 
Forslag 1 
 

FM udtager af sin aktivmasse, et beløb, svarende til den samlede 
sum, som FM medlemmer med bådplads skal indbetale i yderligere 
indskud til ADP pr. 01.01.2014.  FM indbetaler således beløbet, på 
vegne af de respektive medlemmer. 
Såfremt nogle medlemmer, som IKKE har søgt udsættelse ved 
ADP, med betaling af yderligere indskud, har indbetalt, kan dette 
beløb refunderes af FM mod AFLEVERING af gyldig kvittering 
for indbetaling af indskud til ADP. 
 
 
Forslag 2 
 
FM sikrer, at der af klubbens midler, reserveres et beløb af klub-
bens egenkapital, således at huslejen i det nye klubhus sikres, 
længst muligt, og for at sikre grundlaget for klubbens økonomi og 
eksistens på sigt, idet medlemstallet har været vigende de sidste år, 
med risiko for, at det på et tidspunkt er nødvendigt, at sætte kontin-
gentet væsentligt op. 
 
 
Birgit og Åge Urskov 
 



 

18 

  
 



 

19 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

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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Gensyn med kanalerne omkring 
Mecklenburg Vorpommern 2013 

Fortsættelse fra nr. 144 

 

Tirsdag den 21. maj 2013 
Vi hilser af med ”Sophie” og ønsker Poul Erik og Rita en god tur op 
mod Berlin, og drager selv af sted ned til ”korsvejen” og til venstre 
mod Dömitz. Der er jo de der 10 sluser, som vi kom op af, og som vi 
nu skal ned  af igen, 23,7 meter ned, inden vi igen skal sejle ud i El-
ben. Vi tager det stille og roligt og ser, hvor langt vi gider sejle. Det 
kommer jo meget an på hvor lang ventetid, der er i de forskellige slu-
ser.  
Vi skal i hvert fald finde et sted, hvor der er indkøbsmuligheder, for 
vi er ved at løbe tør for både det ene og det andet. Vi nåede frem til 
Eldena kl. 14.30, gennem 6 sluser og en hævebro. Det var da ganske 
godt klaret; det er også gået rigtig fint med slusningerne i dag.  
Det har småregnet lidt undervejs; men vi landede da i forholdsvis 
tørvejr. Men så tog det for alvor til at regne sidst på eftermiddagen, 
og vejrudsigten for i morgen  - puha. 
 
Onsdag den 22. maj 2013 
Det har regnet hele natten og ”Vorherre” har haft den tykke vand-
slange fremme, skal jeg love for, og de har ikke lovet bedring i løbet 
af dagen, så vi bliver en nat mere.  
Vi får sms fra Sophie, at de ligger i Lübz og har haft en fin tur derop. 
Det regner også i Lübz, fortæller de.  
 

Men uanset vejret er vi enige om at sejle videre i morgen tidlig ved 8 
tiden. Vi vil lidt videre end Dömitz, helst et stykke op ad Elben, før 
vi overnatter, for vi vil ud i Østersøen så hurtigt som muligt, så vi 
ikke kommer i tidsnød, hvis vejret skulle drille.  
Nu bliver vi jo igen afhængige af, om det blæser eller ikke. 
Herinde på kanalerne har vi jo bare kunnet sejle, uanset hvor meget 
det blæste. 
                                                                                                        Fortsættes side 22 
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Torsdag den 23. maj 2013 
Vi tager af sted fra Eldena kl. 08.00 efter at have betalt 31,36 € for 2 
overnatninger, strøm og fire gange bad, samt øl og kaffe den ene dag og 
kaffe og en lille skarp den anden dag, alt sammen med på regningen. Vi 
går ned gennem de fire sluser til Dömitz og derpå ud i Elben. Nu har vi 
strømmen med os, så det går lidt hurtigere end på turen herned.  
Fin tur med solskin, men stadig koldt. Vi går ind i Alt Garge 44 kilome-
ter nede ad Elben (ud af de 66 kilometer, der er fra Dömitz til Lauen-
burg) et lille hyggeligt sted som nok er værd at besøge igen en dag, hvor 
solen skinner, for det er altså ski..koldt, helt ned til 9 grader om morge-
nen, så det er lige før, vi skal have det helt store vinterkluns frem fra 
gemmerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Én for og én agter, så går det fint det hele                   Vi kaster et blik agterud 

 
 

Fredag den 24. maj 2013 
Vi kommer af sted herfra ved 9 tiden og sejler ud i Elben igen, 22 kilo-
meter til Lauenburg og ind i Elbe-Lübeck-kanalen. Vi regner med at sej-
le et godt stykke længere end Lauenburg i dag, for så har vi kun en en-
kelt dag mere ud til Lübeck.  
 

Vi ankom til Lauenburg slusen kl. 11.00 og så, at der var en meget lang 
lægter, der også skulle med i slusen. Det bliver spændende at se, om der 
også bliver plads til os denne gang. Det blev der, og vi anløb Mölln kl. 
16.00 i tørvejr  - hurra. 

Fortsættes i næste nummer 



 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

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