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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 
 
NB 
Tirsdag den 17. februar: 
• Hjertestarter ved Mogens Zarling 
Tirsdag den 3. marts:  
• Rejsebeskrivelse ved Aksel Kjelstrup 
 
Madpakke onsdag 04. marts 
    01. april 
    06. maj 
 
Generalforsamling 11. marts kl. 19.30 
 
Standerhejsning 11. april kl. 12.00 

 

Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

 

Vi har taget hul på 2015 og er på vej mod lysere timer, ja dagen er 
faktisk allerede blevet 1½ time længere, og vi går en god tid i møde. 
Foråret kommer til at byde på en masse aktiviteter, hvoraf general-
forsamling og standerhejsning nok er de væsentligste; men der er 
mange andre arrangementer at se frem til, inden vi for alvor skal i 
gang med forårsklargøringen af bådene. 
 
Aktivitetskalenderen på hjemmesiden holdes løbende opdateret, og 
her vil også være en lille beskrivelse af de enkelte arrangementer. 
Der er opsat en opslagstavle i entréen i klubhuset, og her finder I 
bl.a. en oversigt over kommende arrangementer og en kalender, der 
viser, hvornår klubhuset er booket. Vi prøver også at give en lille re-
minder på facebook, så der skulle være en rimelig chance for at følge 
med i, hvad der foregår hvornår. En lille bøn: det er ikke et krav for 
at deltage, men det vil være en stor hjælp for arrangørerne, hvis I vil 
bruge tilmeldingen på hjemmesiden til de enkelte arrangementer. 
 
På havnen er der også sket en hel del hen over vinteren. Det mest 
synlige er de nye læhegn omkring grillpladserne - flot arbejde. Der 
arbejdes med en affaldsløsning således, at vi kan komme af med 
småaffald, papir, tyggegummi, hundeposer m.m. uden at skulle det 
halve af havnen rundt, det glæder vi os til. Skibsaffald skal naturlig-
vis stadig i miljøstationerne. Der arbejdes seriøst med at etablere en 
eller anden form for spisesteder/servering på havnen, hvilket jeg me-
get håber vil lykkes. Mekonomen er lukket, og det åbner vel også for 
nogle kreative løsninger, hvis man er om sig. 
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Tlf. 75 94 35 11 
Mobil 40 18 36 11 

 

Optagning og isætning af både indtil ca. 8 tons. 

Samt al vognmandskørsel. 

 

Et af de væsentligste punkter på vores netop afholdte bestyrelsesmø-
de var renovering af Paradisbroen og afholdelse af 50 års jubilæums-
fest for samme. Broen trænger, til trods for brobissernes ihærdige 
indsats, til en gennemgående opgradering, og vi er indstillet på at 
sætte penge af til en ordentlig omgang med nye pæle og nyt brodæk.  
 
Bestyrelsen har bedt Peter Frank og broudvalget komme med løs-
ningsforslag og budget for en renovering. Der vil uden tvivl blive 
behov for praktisk hjælp; men mere om det senere, når vi kender om-
fanget.  
Udvalget skal også stå for planlægning og gennemførelse af jubilæ-
umsfesten, så de kommer ikke til at kede sig foreløbig. Har du kom-
petencer, tid, lyst og overskud, så tilbyd din hjælp, hvis der er brug 
for den. 
 
Klubhuset er blevet et rigtigt dejligt sted at komme, og der er næsten 
altid folk, der sidder og hygger sig, med eller uden program. Seneste 
”madpakkeonsdag” havde deltagelse af 23 personer, dejligt. Så er du 
på havnen, så drop ind og få en sludder og lær nogle nye mennesker 
at kende. Udlejningen forløber over al forventning, og vi høster me-
gen anerkendelse for faciliteterne. 
 
Det må være nok for denne gang. Det er tid at krybe ud af vinterhiet 
og deltage i nogle af de kommende aktiviteter - så på gensyn. 
 

Lars Fardrup 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Klubaften og madpakkeonsdag 
 

Så er klubaftenerne om tirsdagen og madpakkeonsdagene kommet rigtig 
godt i gang, og som det fremgår af kalenderen på vores hjemmeside, så bli-
ver der i fremtiden efterhånden ”lidt mere kød” på klubaftenerne i fremti-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er programsat kursus i hjertestarter, foredrag og motorpasning, i første 
omgang hver anden tirsdag; men hyggelige har de almindelige klubaftener 
sandelig også været. Det er utroligt, hvor mange forskellige emner, der kan 
blive vendt sådan en aften. Det kan ikke genfortælles, det SKAL opleves. 
 
Også madpakkeonsdagen er kommet rigtig godt fra start. Inge har fået star-
tet en glimrende smørrebrødsleverance, så de, der ikke selv har lyst til at 
smøre madpakke, kan købe det lækreste smørrebrød til kun 15 kr. stykket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det tydeligt kan ses på billederne, er fremmødet til madpakkeonsdagen 
fremragende, og lover godt for fremtiden. Vi var 23 personer, som med 
klare stemmer sang med på klubsangen. Vi glæder os allerede til næste 
madpakkeonsdag. 

Aksel Kjelstrup Nielsen 
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Kære medlem 
Bestyrelsen vil gerne bede alle hjælpe med at opdatere klubbens oplys-
ning 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. 

 
 
 
 
 

 
Problemer med køleskabet 
i båden. 
Vi kan hjælpe 
med både salg 
og service.  
 
Kontakt derfor: 
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Halvvejs rundt om jorden 
Krydstogt tværs over Atlanten, gennem 
Panamakanalen og op til Los Angeles 

 
Fortsættelse  
 

24. - 25. oktober 2014 
Vi sejler nu ned mod den imponerende Panamakanal. Det er den del 
af turen, som vi virkelig har set frem til at opleve. 

Vi lå sammen med Coral Princess i Cartagena, og den er nu også an-
kommet til Panamakanalen og skal sluses igennem sammen med os. 
Det er således, at der er 2 sideløbende kanaler, og der kan sluses 2 
skibe ad gangen. Ved siderne kører små lokomotiver og trækker ski-
bene igennem. 

 

Panamakanalen er delt op således, at der i vestenden er 3 sammen-
hængende sluser, der løfter skibet over 3 omgange, og så ca. 50 sø-
mils kanalsejlads til en 2 delt sluse i østenden, inden vi sejler ud i 
Stillehavet. I virkeligheden går Panamakanalen ikke øst-vest, men 
nord-syd, fik vi at vide, da vi gik gennem kanalen. 
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FAKTA 
 

Panamakanalen er 77,1 km lang. Den har 2 afdelinger med sluser på 
Stillehavssiden: Miraflores og Pedro Miguel sluserne, og én på At-
lanterhavssiden: Gatun slusen. Hvert slusekammer er 305 m langt, 
33,5 m bredt og 26 m dybt. Skibe, som skal gennem kanalen, kan 
ikke være mere end 294,13 m lange og 32,31 m brede, og største 
dybgang er 12,04 m (tropisk ferskvand). Skibe, som ligger i den stør-
relsesorden, kaldes for Panamax. Kanalen har 2 løb, så der kan gå 
skibe i begge retninger samtidig. Højdeforskellen fra havet til Gatun-
søen er 26 m. Da Panamakanalen blev bygget, blev der fjernet 14 
gange mere masse end ved byggeriet af Suezkanalen. 
På den atlantiske side har sluserne massive stålporte, som er 21 m 
høje og vejer 745 ton hver; men de er alligevel så godt afbalancerede, 
at det kun kræver en 40 hk (30 kw) motor for at åbne og lukke dem. 
På Stillehavssiden, som kaldes Miraflores, er vandstanden 24 cm hø-
jere og har meget større tidevandsforskelle. 
 

Ved siden af den ”gamle” Panamakanal er der et kæmpe grave og 
støbearbejde i gang, for at bygge en ny og væsentlig bredere kanal til 
de større skibe. I stedet for den nuværende længde på 294 m bliver 
der i den nye kanal plads til en længde på 366 m, og i stedet for den 
nuværende bredde på 32 m bliver bredden i den nye kanal 49 m. 
Norwegian Star er et af de bredeste skibe, der kan gå igennem den 
nuværende kanal, der er kun ca. 30 cm fri i begge sider; men de beta-
ler også prisen for at komme igennem. Vi fik at vide, at de skulle be-
tale 480.000 dollars for at passere hver vej. Det er godt 2 millioner 
danske kroner, men selvfølgelig, hvad koster det ikke i tid og brænd-
stof at sejle hele vejen neden om Kap Horn. 
Vi fortsætter nu i Stillehavet ned mod Costa Rica. 
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26. oktober 2014 
Vi anløber Puntarenas i Costa Rica kl. 07.00, et fattigt og snavset 
land. Vi traver en tur i området og småhandler lidt og kigger på alle 
de spændende typer, der også findes her. Der er ikke meget at købe, 
men en enkelt solskygge bliver det da til, og farveglade, det er der 
ingen tvivl om, at de er, og en smagsprøve på det lokale øl får vi da 
også prøvet her i Costa Rica. Nede på stranden er en lokal skulptør i 
gang med et større kunstværk i sand, og ved stranden og i skyggerne 
af træerne samles de lokale for at holde weekend. Det er søndag, og 
det er tydeligt, at de lokale fejrer, at de har fridag og kan tage på 
skovtur ved stranden. Vi har nu sejlet ca. 8.100 sømil. 

27.—28. oktober 2014 
En enkelt dag til søs i Stillehavet, inden vi anløber Puerto Chiapas i 
Mexico kl. 08.00 den 28. oktober. Vi er helt klart landet midt i et in-
dustrikvarter af de fattige. Lidt udenfor byen ligger de antikke ruiner 
i Izapa, som har haft både kulturel og handelsmæssig betydning for 
området tidligere; vi travede blot en tur. Vi har prioriteret en tur ved 
et af de næste stop, Puerto Vallarte. Vi har nu sejlet ca. 8.800 sømil. 
Selve kajområdet er faktisk flot, og bærer præg af, at det er rimeligt 
nyanlagt, sandsynligvis for at tilfredsstille Cruise selskabernes krav. 



 

12 

 
GENERALFORSAMLING FM 

 
Der indkaldes hermed til 

 

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

 

i Klubhuset 
 

ONSDAG DEN 11. MARTS Kl. 19.30 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for 2014 
3. Regnskab 2014 v/kassereren 
4. Budget 2015 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  2014  2013  2015 

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

        

Resultat Paradisbro 1  -17.190  -71.851  -35 

Resultat foreningen 2  76.017  65.571  73 

Resultat Klubhuse 3  -37.271  -14.175  -55 

Resultat før fællesomkostninger og renter   21.556  -20.455  -17 

         

Gaver og blomster   757  0  1 

Kontorartikler og tryksager   0  3.668  2 

Administration og regnskabsassistance   10.000  17.000  10 

Edb-bogføring   0  2.500  0 

Porto og bankgebyrer   9.395  6.789  10 

Internet   1.240  135  1 

Moms vedr. omk. med delvis fradragsret   2.086  5.047  2 

Fællesomkostninger i alt   23.478  35.139  26 

        

Resultat før renter   -1.922  -55.594  -43 

        

Renteindtægter bank    6.295  536  7 

Renteindtægter obligationer   8.000  45.945  0 

Kursregulering   0  0  0 

Renter netto   14.295  46.481  7 

        

Resultat før ekstraordinære poster   12.373  -9.113  -36 

        

Ekstraordinære indtægter 4  0  8.000  0 

Ekstraordinære udgifter 5  -563.931  -325.825  140 

Ekstraordinære poster   -563.931  -317.825  -140 

        

Årets resultat   -551.558  -326.938  -176 
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Balance pr. 31. december 
 

       Budget 

 Noter  2014  2013  2015 

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

Aktiver        

        

Depositum Klubhus   12.500  0  13 

Beholdning af øl og vand   1.355  0  2 

Middelfart Sparekasse, checkkonto   2.031.838  190.365  1.856 

Kasse   223  104  1 

Kassebeholdning i automat   900  0  1 

Middelfart Sparekasse, garantkonto   5.000  5.000  5 

Obligationsbeholdning   0  2.456.000  0 

Tilgodehavende renter m.v.   0  40.945  0 

Diverse tilgodehavender   4.294  0  0 

Omsætningsaktiver i alt   2.056.110  2.692.414  1.878 

       15 

Aktiver i alt   2.056.110  2.692.414  1.878 

        

        

Passiver        

        

Kapitalkonto   2.588.842  2.915.780  2.037 

Overført årets resultat   -551.558  -326.938  -176 

Egenkapital i alt   2.037.284  2.588.842  1.861 

        

Skyldig moms   1.873  3.688  2 

Depositum klubhus   2.500  0  0 

Skyldige kreditorer   14.453  99.884  15 

Gældsforpligtelser i alt   18.826  103.572  17 

        

Passiver i alt   2.056.110  2.692.414  1.878 
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Noter 

       

Budg

et 

   2014  2013  2015 

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

Note 1 Resultat Paradisbro:        

        

Køb af standere   0  11.133  5 

Havneafgift Paradisbroen   10.100  10.000  10 

Øvrige omkostninger Paradisbroen   7.090  50.718  20 

Omkostninger i alt    17.190  71.851  35 

        

Resultat i alt   -17.190  -71.851  -35 

        

        

Note 2 Resultat foreningen:        

Kontingenter   115.458  124.896  120 

Annonceindtægter   17.300  16.700  15 

Overskud ved salg af øl og vand   10.386  0  20 

Indtægter i alt    143.144  141.596  155 

        

Klubblad ”Orientering”   13.120  10.625  14 

Aktivitetsudvalg   22.183  20.152  30 

Bestyrelsesmøder m.v.   675  1.476  5 

Dansk Sejlunion   25.956  32.232  28 

Generalforsamling   5.193  11.540  5 

Klubemblemer   0  0  0 

Omkostninger i alt    67.127  76.025  82 

        

Resultat i alt    76.017  65.571  73 
 



 

16 

 

       Budget 

   2014  2013  2015 

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

Note 3 Resultat Klubhuse:        

Udlejning af klubhus   13.500  0  24 

Udlejning af fiskerhuse   2.200  0  4 

Huslejeindtægt i alt    15.700  0  28 

        

Leje af klubhus   33.333  0  53 

Forsikringer   9.638  0  10 

Vedligeholdelse og småanskaffelser   0  14.175  5 

El, varme og vand   10.000  0  15 

Omkostninger i alt   52.971  14.175  83 

        

Resultat i alt   -37.271  -14.175  -55 

        

        

Note 4 Ekstraordinære indtægter:        

Gave fra TORM   0  5.000  0 

Gave fra Dansk Sejlunion   0  3.000  0 

Ekstraordinære indtægter i alt   0  8.000  0 

        

Note 5 Ekstraordinære udgifter:        

Paradisbro, renovering og jubilæum    0  0  125 

75 års jubilæumsfest   97.640  18.214  0 

Indretning af klubhus   356.919  0  15 

Automat til øl og vand   16.500  0  0 

Fiskerbro   0  102.732  0 

Fiskerhuse   92.872  204.879  0 

Ekstraordinære udgifter i alt   563.931  325.827  140 
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Fortsat fra side 11 

 

29. oktober 2014 
Efter en nats sejltur anløber vi den mexicanske by Huatulco, som er i 
en helt anden klasse end den forrige destination. Det er et populært 
sted for amerikanerne at overvintre i 2 til 3 måneder om året, for her 
er vandet varmt hele året, når det bliver koldt i det nordlige USA. 
Også her valgte vi selv at trave rundt og nyde omgivelserne og sma-
ge på det lokale mexicanske øl. Vi drak Victoria Beer, ikke så ringe 
endda. Vi har nu sejlet ca. 9.050 sømil. 

30.-31. oktober 
Så tager vi atter et døgn til søs i Stillehavet, hvor vi nu begynder at se 
en hel del delfiner og også ganske mange Galapagos skildpadder lige 
ved siden af skibet. Vi ser også et par hvaler i det fjerne og også 
blåstet fra nogle; men de er alle så langt ude, at vi skal bruge kikkert 
for at se dem. Der er stadig rigtig mange pelikaner omkring skibet. 

Og den 31. oktober kl. 08.00 sejler vi så ind til det skønne Puerto 
Vallarte i Mexico, også et af de populære steder for amerikanerne at 
komme og være i de for dem kolde måneder. 
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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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Fortsat fra side 17 

Også her har vi booket en rundtur for at se noget af Mexico. Puerto 
Vallarta er en af de skønneste turistbyer i området med dejlige sand-
strande med palmer, krystalklart vand og svævende pelikaner, ikke 
sært at det er populært. Vi har nu sejlet ca. 9.800 sømil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er faktisk et rigtig dejligt sted. Her er vi enige om, at det kunne 
være helt fint at vende tilbage hertil, være her et par uger og opleve 
noget mere af landet og området, så vi vil skrive os navnet Puerto 
Vallarta i Mexico bag øret, hvis tilbuddet skulle dukke op på et tids-
punkt. Skibet havde også stillet en masse boder op på kajen sammen 
med de lokale med T-shirts og caps m.v. 
 
1.november 2014 
Efter at have sejlet endnu et døgn på havet og set lidt flere hvaler, 
delfiner, skildpadder og pelikaner, anløber vi kl. 07.00 Cabo San Lu-
cas i Mexico, hvor vi denne gang ikke kan komme ind i havnen med 
skibet. Så vi skal ligge for anker ude i bugten og sejles ind i red-
ningsbådene. Det er også fint at prøve, redningsbådene er en halv 
gang større end Jørgen Sømands den store båd og har 2 skruer, så det 
går jo som en leg. 
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Fortsat fra side 20 

Cabo San Lucas er også et rigtig dejligt sted. Der er en kæmpelyst-
bådehavn med et par tusinde både og et hav af barer, restauranter, 
småforretninger og boder. Det er spændende at gå og kigge på, og vi 
får også lejlighed til en sidste gang at smage på den lokale mexican-
ske øl. Vi har nu sejlet ca. 10.100 sømil. 
 
2. november 2014 
Til havs langs Baja California i Mexico, hvor vi nu skal sejle den 
sidste etape op til Los Angeles, hvorfra vi skal flyve hjem til Køben-
havn. Der skulle også være de største chancer for at se hvaler rigtig 
tæt på skibet på disse kanter, men desværre blæste det lidt op, og 
dønningerne blev lidt høje og havet så uroligt, at vi ikke kunne se 
noget i vandet, så vi må nøjes med det, vi allerede har fået ind på 
nethinden. 
 
3. november 2014 
Vi anløber Los Angeles i USA kl. 06.00, hvor vi har booket en rund-
tur med en bus, som skal aflevere os efter endt tur i lufthavnen 
kl.16.30. Vi skal flyve kl. 19.30 og mellemlande i Zürick. Men først 
skal vi gennem security og immigration for at komme ind i USA. 
Det er lidt af et gedemarked, og klokken bliver da også ca. 11.30, før 
vi er klar til at afmønstre, får vores kufferter stoppet ind i bussen og 
kommer af sted på rundtur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Når man siger Los Angeles, siger man også Broadway og Holly-
wood, og selvfølgelig skulle vi se den berømte stjernegade med 
stjerner og statuer af berømte. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efter en spændende rundtur i Los Angeles og Hollywood, hvor vi også fik lidt 
tid for os selv, blev vi afleveret i lufthavnen og fik forholdsvis hurtigt tjekket 
vores bagage ind og fik vores boardingkort, så vi i ro og mag kunne nyde en 
kop kaffe, inden vi skulle ud og flyve 11 timer til Zurick. Vi har sejlet i alt ca. 
11.000 sømil i de forløbne 30 dage, eller udtrykt i kilometer godt 20.000 kilo-
meter. Det er nu noget af en rejse, og det har været en fantastisk god oplevelse. 
Vi landede i København den 4. november 2014 kl. 19.00 og fandt et tog hjem 
til Fredericia, en dejlig oplevelse rigere og med ca. 1.500 gode billeder i appa-
ratet. 

Aksel Kjelstrup Nielsen 
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Paradisbroens 50 års jubilæum 2015 
 

I år kan vi fejre Paradisbroens 50 års jubilæum. Det fortjener en sang, og 
den er jeg kommet til at skrive i en sen nattetime. Jeg synes, at den allerede 
skal ud i klubben nu, så vi kan lære den at kende inden jubilæet, for lur mig 
om ikke bestyrelsen planlægger et eller andet. 
 

Paradisets bro - en skønhedsplet 
Melodi ”Det var en lørdag aften” 

 

Et dejligt sted jeg kender, hvor dagen går i fred. 
Hvor busk og blomst sig gemmer, bag fjordens grønne bred, 

og træerne langs fjorden, ja - de står så tæt på rad. 
Til denne lille skønhedsplet, vi følges gerne ad. 

 

I mange år fra havnen de stolte både gik. 
Fra gamle Fredericia en kurs mod vest vi fik. 

Vi sejled’ ned i Kolding Fjord, og fandt en skønhedsplet 
og navnet Paradisets Bro, det faldt os ganske let. 

 

Det var i ”gamle dage” - i nittenfemogtreds”, 
at ”sejlermand og kvinde” blev rigtig godt tilfreds 
med deres dåd, og det var flot, det byggede på tro, 

for samarbejdet havde resulteret i en bro. 
 

En bro hvor mange kommer, og har en dejlig dag. 
Her samles ung og gammel, om klubbens smukke flag. 

Vi har det som i paradis og slutter alle op. 
Vi priser vores sammenhold, som går i samlet trop. 

 

Blå er den høje himmel - grøn skyller bølgen op, 
og vores smukke stander, vi hejser helt i top. 

Vi fejre skal en særlig dag, som vi har ventet på. 
En dag som vi er stolte over, at vi kunne få. 

 

Vi har nu ”slået” broen  - i rigtig mange år, 
og det står mål med glæden, den som vi alle får. 
Nu kan vi fejre vores bro og sige godt tilfreds: 

”Tillykke kære gamle bro  - du er nu fyldt halvtreds”. 
 

Aksel Kjelstrup Nielsen 
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Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 
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