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AKTIVITETER 
 

Klubaften:  
• tirsdag den 16. februar kl. 19 - 22. 

Kursus i el ombord (se side 9) 
• tirsdag den 1. marts kl. 19 - 21.30 sammen 

med FS. Elektronik og instrumenter i lystbåde 
(se side 17) 

 
Generalforsamling: tirsdag den 15. marts kl. 19.30 
 
Kursus VHF  - certifikat: 
Lørdag og søndag den 19.  - 20. marts (se side 20) 
 
Standerhejsning: lørdag den 16. april kl. 12.00 
med efterfølgende buffet. 
 
Madpakkeonsdag: 1. onsdag i måneden kl. 13.00 
 

Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

Vi har taget hul på den sidste vintermåned og kan så småt se frem til 
forårets komme. Det er en travl tid, vi går i møde, og der er en masse 
aktiviteter, vi skal have overstået, inden vi for alvor går i gang med 
klargøring af bådene og den nye sæson. Jeg kommer ind på de fleste 
her, og der er en aktivitetskalender andet sted i bladet; men følg med 
på hjemmesiden, da der hele tiden sker nye ting. Vi overvejer et ny-
hedsbrev, der kan sendes ud på mail, når der er nye aktiviteter eller 
behov for information, der ikke lige passer ind i bladets terminer; 
men det kræver nogle ressourcer, der lige skal findes først. 
 
Som tidligere omtalt har vi arbejdet en del med renovering af Para-
disbroen hen over efteråret og vinteren. Det udvidede broudvalg 
barslede med en række ønsker og forslag til, hvad en renovering bur-
de indeholde, og hvordan den kunne gennemføres. Det er endt op i et 
temmelig omfattende projekt; men bestyrelsen har nikket, og lavet en 
aftale med Bro Lars, som her i februar måned slår en helt ny bro fra 
land og ud til det eksisterende brohoved. Det bliver både nye pæle, 
bæringer og ledere, så vi skal ”bare” selv lave elementer til brodæk-
ket. Der etableres et par arbejdshold, som tager sig af det her i febru-
ar/marts måned. Selve brohovedet skal også have nyt dæk. Hvorvidt 
det kan nås inden sæsonen, er endnu uvist; men så sker det efter sæ-
sonen. Der er i alle tilfælde afsat midler til at gennemføre det. 
 
Generalforsamlingen afholdes den 15. marts, som omtalt andet sted i 
bladet; men husk datoen: der kommer ikke yderligere indkaldelser 
jfr. vores beslutning på generalforsamlingen i efteråret. 
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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. 

 

Forårets standerhejsning er blevet påvirket af vores egen succes med 
udlejning af klubhuset. De seneste år har vi med stor succes afholdt 
disse arrangementer sammen med sejlklubben; men der er sket en 
kommunikationsbrist et eller andet sted, så vi kan ikke finde en pas-
sende dag, hvor begge klublokaler er ledige.  
 
Det betyder, at vi afholder arrangementerne hver for sig her i foråret; 
men fremadrettet har vi fastlagt arrangementerne til henholdsvis sid-
ste lørdag i april og sidste lørdag i oktober. 
 
Vi har modtaget en del nye medlemmer hen over vinteren, og det vi-
ser sig nu, at en del af disse er tidligere medlemmer af FS, hvor seni-
orklubbens medlemmer har valgt at melde sig ud for at skifte til FM. 
Der kommer ca. 30 nye medlemmer på baggrund af denne beslut-
ning. Vi skal ikke bruge tid og kræfter på at diskutere baggrunden for 
deres beslutning. Det er et anliggende imellem de enkelte medlem-
mer og FS.  
Jeg har haft en dialog med FS, og klubberne er helt afklaret med dis-
se forhold, og det vil ikke få indflydelse på det fremtidige samarbej-
de. Integration er jo et ord, der er meget oppe i tiden, så tag godt 
imod de nye medlemmer og hjælp dem tilrette, også hvis de er i tvivl 
om vores  skrevne og uskrevne regler.  
 
Jeg tror og håber, at de bliver en væsentlig del af det sociale samvær 
i klubben. En af mine kæpheste har hele tiden været, at vi ikke vil 
have en klub i klubben, og det gælder også her. 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Der har ikke været mange arrangementer i forbindelse med vores 
klubaftener i vinter; men der kommer nogle interessante arrangemen-
ter her i foråret, så endnu en god grund til at følge med i aktivitetska-
lenderen. 
 
Det bedste til sidst: jeg har netop modtaget nyheden om, at der ende-
lig kommer en café på havnen. Det er så nyt, at jeg kun har informa-
tionen fra dagspressen; men det vigtigste er, at den kommer, og at det 
sker hurtigt. Tina og Søren Møller åbner caféen allerede til påske, så 
lad os byde dem hjertelig velkommen og bakke op omkring deres 
initiativ. Det betyder: brug caféen, når vi endelig får den. 
 
Godt forår, nyd det, og få båden klar til en forhåbentlig god sæson. 
 

Lars Fardrup 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 Problemer med køleskabet i Problemer med køleskabet i Problemer med køleskabet i 
båden.båden.båden.båden.    
Vi kan hjælpe Vi kan hjælpe Vi kan hjælpe Vi kan hjælpe 
med både salg med både salg med både salg med både salg 
og service. og service. og service. og service.     
    
Kontakt derfor:Kontakt derfor:Kontakt derfor:Kontakt derfor:    
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EL ombord 

Tirsdag den 16. februar kl. 19.00 kommer Jens Koch fra Middelfart 
og afholder kursus om elinstallationer i både. 
 
Jens skriver selv:  
” Igennem mit virke igennem mange år inden for sejlsport, har jeg 
erfaret, at den almindelige sejler ikke altid har check på den elektri-
ske installation i deres båd. Desuden har jeg oplevet, at selv mange 
professionelle firmaer ikke installerer enhederne korrekt, hvilket har 
afstedkommet brand i fritidsbåde og både, der synker. Her tænkes 
specielt på bovpropelinstallation og forkert monterede søventiler. 
 
Seminaret er IKKE et ”Power Point” show, men anskueliggjort med 
fysiske eksperimenter på stedet, og der vil blive vist en del kompo-
nenter, både dårlige og gode. 
 
Seminarets indhold: 
Gennemgang af Ohm´s lov på en forståelig måde, vist med eksem-
pler med en akkumulator og diverse komponenter, således at man 
bagefter har en forståelse af principperne. 
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Gennemgang af en akkumulators virkemåde (amperetimer defineres), 
herunder hvad man skal tage sig i agt for. Akkumulatorens karakteri-
stika, opladning, afladning (fra motor og landlader), dybdeafladning. 
Krav til motorgenerator og landlader. Hvad må man installere, og 
hvad må man ikke. Farerne ved akkumulatoren: syrefare, brandfare, 
personskader. 
 

Ledningssystem, hovedafbryder, herunder ledningstværsnit, effekt/
spændingstab. Samling af ledninger/stik. Brand i ledninger - vist med 
eksempel på stedet. Beskyttelse af ledningsnet. Sikringstyper - for-
skellige kvaliteter. 
 

Installation af instrumenter: sikringsbeskyttelse, nominelle spændin-
ger til disse. 
Installation af bovpropel, elankerspil, personskader. Eksempler på 
det første vises. 
Besparelse af strømmen ved bl.a. anvendelse af diodebelysning. 
 

230 volts forsyning med udgangspunkt i Dansk Standard ISO 13297: 
”Fritidsbåde  - elektriske systemer  - vekselstrømsinstallationer”. 
Herunder jordledningsproblematikken, lovkravene og farerne for tæ-
ring, og hvad man kan gøre. 
 

Galvanisk tæring, og hvad man kan gøre for at forhindre det. Herun-
der metallers spændingsrække. Herunder specielt om forkert installe-
rede søventiler, og den store risiko dette medfører. Plus hvad der 
måtte komme op af emner. 
 

Generelt handler kurset om sikkerheden i vore både, og at værfterne 
og installatørerne ikke udfører deres arbejde godt nok. Forkert valg 
af komponenter og forkerte installationer gør, at sikkerheden ikke er 
god nok. Dette gør, at både synker eller brænder. Kurset går ud på at 
forebygge disse hændelser. 
 

Under hele forløbet vil der være mulighed for at stille spørgsmål. 
 

Kurset varer almindeligvis 3 timer.” 
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Fra nytårskuren den 30. december 
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GENERALFORSAMLING  

 
Der indkaldes hermed til 

 

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

 

i klubhuset 
 

TIRSDAG DEN 15. MARTS Kl. 19.30 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for 2015 
3. Regnskab 2015 v/kassereren 
4. Budget 2016 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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Resultatopgørelse 
 
       Budget 

 Noter  2015  2014  2016 

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

        

Resultat Paradisbro 1  -26.556  -17.190  -35 

Resultat foreningen 2  101.623  76.017  120 

Resultat Klubhuse 3  -33.698  -37.271  -57 

Resultat før fællesomkostninger og renter   41.369  21.556  28 

         

Gaver og blomster   645  757  1 

Kontorartikler og tryksager   658  0  1 

Administration og regnskabsassistance   10.000  10.000  10 

Porto og bankgebyrer   11.766  9.395  12 

Internet   186  1.240  1 

Moms vedr. omk. med delvis fradragsret   1.425  2.086  2 

Fællesomkostninger i alt   24.680  23.478  27 

        

Resultat før renter   16.689  -1.922  1 

        

Renteindtægter bank    6.046  6.295  6 

Renteindtægter obligationer   0  8.000  0 

Renter netto   6.046  14.295  6 

        

Resultat før ekstraordinære poster   22.735  12.373  7 

        

Ekstraordinære indtægter 4  0  0  0 

Ekstraordinære udgifter 5  -125.404  -563.931  265 

Ekstraordinære poster   -125.404  -563.931  -265 

        

Årets resultat   -102.669  -551.558  -258 
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Balance pr. 31. december 
 

       Budget 

 Noter  2015  2014  2016 

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

Aktiver        

        

Depositum Klubhus   12.500  12.500  13 

Beholdning af øl og vand   7.390  1.355  5 

Middelfart Sparekasse, checkkonto   1.913.921  2.031.838  1.655 

Kasse   822  223  1 

Kassebeholdning i automat   2.180  900  1 

Middelfart Sparekasse, garantkonto   5.000  5.000  5 

Obligationsbeholdning   0  0  0 

Tilgodehavende renter m.v.   0  0  0 

Diverse tilgodehavender   12.500  4.294  16 

Omsætningsaktiver i alt   1.954.313  2.056.110  1.696 

        

Aktiver i alt   1.954.313  2.056.110  1.696 

        

        

Passiver        

        

Kapitalkonto   2.037.284  2.588.842  1.934 

Overført årets resultat   -102.669  -551.558  -258 

Egenkapital i alt   1.934.615  2.037.284  1.676 

        

Skyldig moms   2.758  1.873  3 

Depositum klubhus   0  2.500  0 

Skyldige kreditorer   16.940  14.453  17 

Gældsforpligtelser i alt   19.698  18.826  20 

        

Passiver i alt   1.954.313  2.056.110  1.696 
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Noter 

       

Budg

et 

   2015  2014  2016 

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

Note 1 Resultat Paradisbro:        

        

Køb af standere   7.146  0  5 

Havneafgift Paradisbroen   10.130  10.100  10 

Øvrige omkostninger Paradisbroen   9.280  7.090  10 

Omkostninger i alt    26.556  17.190  25 

        

Resultat i alt   -26.556  -17.190  -25 

        

        

Note 2 Resultat foreningen:        

Kontingenter   125.567  115.458  125 

Annonceindtægter   15.700  17.300  15 

Overskud ved salg af øl og vand   41.679  10.386  40 

Indtægter i alt    182.946  143.144  180 

        

Klubblad ”Orientering”   13.589  13.120  15 

Aktivitetsudvalg   31.544  22.183  35 

Bestyrelsesmøder m.v.   6.435  675  6 

Dansk Sejlunion/Danske Tursejlere   27.766  25.956  1 

Generalforsamling   1.989  5.193  3 

Klubemblemer   0  0  0 

Omkostninger i alt    81.323  67.127  60 

        

Resultat i alt    101.623  76.017  120 
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       Budget 

   2015  2014  2016 

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

Note 3 Resultat Klubhuse:        

Udlejning af klubhus   48.000  13.500  35 

Udlejning af fiskerhuse   4.600  2.200  4 

Huslejeindtægt i alt    52.600  15.700  39 

        

Leje af klubhus   50.000  33.333  60 

Forsikringer   10.110  9.638  6 

Vedligeholdelse og småanskaffelser   16.520  0  15 

El, varme og vand   9.668  10.000  15 

Omkostninger i alt   86.298  52.971  96 

        

Resultat i alt   -33.698  -37.271  -57 

        

        

Note 5 Ekstraordinære udgifter:        

Jubilæumsfest, Paradisbro   26.495  97.640  0 

Renovering af Paradisbro   0  0  250.000 

Indretning af klubhus   98.909  356.919  15 

Automat til øl og vand   0  16.500  0 

Fiskerhuse   0  92.872  0 

Ekstraordinære udgifter i alt   125.404  563.931  265.000 
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Elektronik og instrumenter i lystbåde 
 
Til medlemmerne i 
Fredericia Motorbådsklub, Strib Bådeklub og Fredericia 
Sejlklub 
 
Så inviteres der til fælles arrangement i vores lokaler på 
havnen, med emnet: 
 

Elektronik og instrumenter i lystbåde 
 

Startdato og tid.: 1. marts 2016 kl. 19.00 – 21.30 
 
Vi skal høre Henning Wermuth fra Marine Electronic i År-
hus, som kommer og fortæller om Elektronik og instru-
menter i lystbåde. Han vil blandt andet komme ind på net-
værkssammenkobling, hvordan man forbinder nye og gam-
le instrumenter, ekkolod, AIS, det nyeste indenfor plottere, 
IPAD til navigation, WIFI, personlig sikkerhed og meget 
mere.  
 
Så velkommen i Sejlklubben på adressen Jesper Bankvej 
18, til dette fælles arrangement mellem de 3 søsportsklub-
ber. 
 
På aktivitetsudvalgets vegne 
Peter Thomsen 
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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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 Danske Tursejlere 
- Fritidsliv med perspektiv 
 

 
 
 
 
 
Kursus i SRC-certifikat 

Short Range Certificate 
 
Formål 
At eje eller benytte en maritim VHF radio med DSC kræver, at 
man har bestået Søfartsstyrelsens SRC-prøve. Dette kursus er 
forberedelsen til Søfartsstyrelsens prøve. 

 
Undervisningen omfatter følgende elementer 
Kurset dækker hele pensum til SRC prøven. 
Kursus afsluttes med en prøve. 

 
Kurset afholdes på følgende steder 

•     Den 7.- 8. november 2015 i Nyborg. 
•     Den 6.- 7. februar 2016 i Skælskør. 
•     Den 5.- 6. marts 2016 i Kolding. 
•     Den 19. – 20. marts i Fredericia  

 
Lørdag er der kursus fra 10.00 – 17.00 og søndag starter vi kl. 
9.00 og slutter med 
Søfartsstyrelsens prøve ca. kl. 16.00 – 17.00. 

 
Der serveres passende forplejning om bord i løbet af kurset. 

 
 
Sekretariat: Vesterhavnen 5 • 5800 Nyborg • Tlf. 70 21 42 42 • 
www.dansketursejlere.dk 

Se mere side 22   
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Om kurset 
 
Forudsætning 
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. 
 
Deltagerantal 
Minimum 8 og maksimum 15 deltagere 
 
Underviser 
Karsten Pennov 
Kurset er åbent for alle medlemmer af Danske Tursejlere og Dansk 
Sejlunion 
 
Pris 
Kurset koster kr. 1.250,00 (inkl. Materialer og forplejning), hvortil 
kommer prøvegebyr til Søfartsstyrelsen ca. kr. 500,00. 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker til sekretariatet på telefon 70 21 42 42, senest 3 uger 
før kursets start. 
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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 

 

647 km. ned  - 647 km. hjem 
 

Min kære redaktør spurgte mig: ”Kan du ikke lige smutte til Düsseldorf og 
skrive et par ord om den bådudstilling?” 
 

”Naturligvis, intet problem”. 
 

Jeg kørte hjemmefra kl. 5 om morgenen, var i Düsseldorf kl. 12. Seks timer 
på bådudstillingen. På hotel og sove lidt. Næste dag seks timer på bådudstil-
lingen, og 647 km. hjem. Heldigvis er man jo stadig ung. 
 

Bådudstillingen i Düsseldorf er verdens største indendørs bådudstilling. 17 
store haller, alle på størrelse med en fodboldbane, er fyldt op med alt, hvad 
der relaterer sig til livet til søs. 1800 udstillere fra 60 forskellige lande, prø-
ver at overgå hinanden med store flotte stande, for på bedste måde at præ-
sentere, hvad de nu kan tilbyde sejlerne. 
Lad det være sagt med det samme, udstillingen er overvældende. Den er så 
stor, at ingen har mulighed for at se det hele. 
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Så kan man naturligvis sige, at er man køber til et par sejlersko til nogle få 
euro, så går man i hallen med beklædning, og har man det store checkhæfte 
med, så går man i hal 6, hvor de store superyachts er udstillet, og her kan 
man nemt slippe af med mere end 100 mio. kroner, men så får man også en 
repræsentativ motoryacht på 30 meter. Der er lidt for enhver pengepung. 
 

European Yacht of the Year 
Rent lokalt kan vi glæde os over, at Quarning Boats i Skærbæk fik deres 25 
fods Dragon fly nomineret til ”European Boat of the Year”. Det er en kæm-
pehæder til det lille værft i Skærbæk. Quarning udstillede 3 Dragon trima-
raner. 
 

I øvrigt var Sydjylland flot repræsenteret på udstillingen. Elvström Sails 
havde en stor stand på udstillingen. Tyskland er sejlloftets største marked. I 
dag er et sejl ikke noget, man syr sammen af nogle baner sejldug; i dag bli-
ver et sejl ”bagt” i en kæmpemaskine, som Elvström er den eneste i Dan-
mark, der har. 
 

X Yacht havde 5 sejlbåde på udstillingen, lige fra deres 38 fods båd til de-
res 55 fods båd. X Yacht har hård konkurrence fra mange værfter, der pro-
ducerer tilsvarende både; men værftet i Haderslev synes at klare sig. 
 

Fauerby og Nordship udstillede sammen. Fauerby får i dag produceret de-
res både hos Nordship. Fauerby har altid stået for en elegant og slank båd, 
mens Nordship satser mere på en komfortabel familiebåd. 
 

På motorbådssiden havde Nordship deres lille Nordic Cruiser med 
(forsidebilledet). Det er en lille sød motorbåd, ikke nogen fartdjævel, men 
en lille hyggelig motorbåd, som vil gøre sig glimrende til småture på Lille-
bælt. 
 
Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg udstillingen ”Boote in Düssel-
dorf” er for stor. Naturligvis er det spændende at se, hvad der er af nyheder; 
men man har ingen mulighed for at komme igennem det hele. En udstilling, 
som vi har her i Fredericia, er overkommelig. Man kan nå at se det, man 
vil, og sælgerne har tid til at tale med kunderne. 
 

Men, som en udstiller sagde, der er nu en særlig ånd over Düsseldorf, og 
det må jeg på en måde give ham ret i. 

Hans Villund 
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