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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
På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at lave aftale med Skærbæk Lystbådehavn. Lykkes det, vil der komme
opslag ved broerne og meddelelse på hjemmesiden.
Ellers rigtig god sommer med mange hyggelige stunder i havne, ved Paradisbroen og på vandet.
Bestyrelsen

Generalforsamling
Onsdag den 12. marts afholdt FM generalforsamling i Erritsøhallens
cafeteria - stort fremmøde.
Se formandens beretning og referat fra generalforsamlingen på
www.fmfredericia.dk
Bestyrelsen
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Formanden
siger…..

STANDERHEJSNING 2014
Velkommen
Velkommen til vores standerhejsning nummer 76 i FM regi. Det er
på mange måder en speciel og anderledes standerhejsning, end vi har
været vant til. Det er en ny formand, det er nye ejerforhold vedrørende havnen, og vi har endelig fået et klubhus igen.
Det er jo nemt nok at stå her og være glad, stolt og positiv, når tingene er faldet på plads, stort set som vi har ønsket os, men der ligger jo
et kolossalt arbejde bag de resultater, som vi nu kan høste frugterne
af, og det er den tidligere bestyrelse, som vi skylder æren for dette.
En stor tak til dem.
Forårets generalforsamling resulterede i en betydelig udskiftning i
bestyrelsen, idet flere af de siddende medlemmer ønskede at takke af
efter mange års arbejde. Nu sidder der en ny bestyrelse med et par
enkelte rutinerede folk; men det er måske udmærket. Det er jo som
en ny start for klubben efter mange år, hvor alt stort set har drejet sig
om havnen.
Siden generalforsamlingen
Siden generalforsamlingen har der været tre alt overskyggende opgaver, nemlig jubilæumsfest, lejeaftale vedr. klublokale og ny hjemmeside. Disse opgaver har hver især taget noget tid, og der er sikkert
andre opgaver, vi har forsømt i den periode, bl.a. kontakten til de eksisterende udvalg. Det beklager vi, men tag det positivt - vi har tillid
til, at udvalgene har styr på tingene.
5

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

Jubilæumsfesten
Jubilæumsfesten, som løber af stablen i aften, er flyttet til Oven Vande. Der er 128 tilmeldte. En fantastisk flot opbakning til et arrangement, så vi kunne under ingen omstændigheder være i de nye klublokaler. Selv Lotte på Oven Vande fik rynker i panden, da jeg fortalte
hende, at vi blev 122. Hun sagde faktisk stop.
Det endelige tal blev 128, så vi kommer hinanden ved. Antallet er
noget over, hvad de normalt kan klare; men de hekser, så det skal
nok blive godt. Som vi allerede har meddelt de af jer, vi har været i
stand til at komme i kontakt med, er der arrangeret bustransport til
Oven Vande herfra efter standerhejsningen.
Hjemmeside
Efter generalforsamlingen, hvor der bl.a. blev talt om hjemmeside,
kom Bjarne Billum og tilbød sin erfaring og ekspertise på området.
Bestyrelsen var ikke sen til at sige ja tak til tilbuddet om at opbygge
en helt ny side uden andre omkostninger end de beskedne omkostninger til templates.
Hvis I ikke allerede har set resultatet, så kig ind på fmfredericia.dk.
Et fantastisk flot resultat med en masse funktionaliteter, som fremtidssikrer siden. Men en hjemmeside skal jo også have noget indhold,
så kom endelig med artikler, billeder o.lign. Vi er modtagelige for
gode forslag.
I forlængelse af hjemmesiden er der oprettet en side på Facebook,
som man kan ”like” og dermed modtage alle nyheder og informationer fra klubben. Jacob har oprettet en gruppe, der følger livet i klubben med mulighed for opslag.
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Klublokale
Vi står her lige foran vores nye klublokale, som vi underskrev aftale
på i mandags og overtog 1. maj 2014. fantastisk flotte lokaler, som
der er mulighed for at tage i nøjere eftersyn efter standerhejsningen.
Der vil også være mulighed for at studere de øvrige faciliteter, som
vi kun kan være stolte af.
ADP lovede på mødet i efteråret, at lokalerne ville være færdige til
standerhejsningen. En noget vovet bemærkning, men med en fantastisk indsats fra DEP og håndværkerne er det jo lykkedes - ”godt
gået”.
Vi har siden generalforsamlingen forhandlet med ADP om en lejeaftale. Disse forhandlinger er foregået i tæt samarbejde med FS og er
forløbet på en meget fin og konstruktiv måde. Vores nye havnechef,
Jimmy Jørgensen, har varetaget forhandlingerne fra ADP’s side, og
det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham. Det tegner
godt for fremtiden.
Nu udestår der et større arbejde med indretningen. Køkkenet installeres på mandag den 5. maj. Vi ser på møblement sammen med FS.
Der udarbejdes regler for udlejning m.m. Adgangen kobles på vores
kortsystem, så vi kan komme ind via vores havnekort, når der er åbnet hos havnefogeden. Vi arbejder på spring for at få tingene gjort
færdige, så vi kan tage lokalet i brug; men vi vil ikke lukke op, før vi
er helt klar.
Redskabshusene
Det sidste redskabshus, dobbelthuset, er nu på plads, og leverancen
fra produktionsskolen er komplet. Alle husene er lejet ud, så Niels
må nu i gang med en venteliste.
Paradisbroen
Paradisbroen er blevet renoveret for et betydeligt beløb i efteråret/
vinteren, så nu skulle den være klar til en ny sæson, vel at mærke når
den er slået op. Ole kommer nok til at mangle nogle folk til opgaven,
så meld jer, når behovet opstår. Det er en god start på sæsonen.
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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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Havnen
Vores flotte nye havn er ved at være færdig, og hvis Cim ellers er
færdig med at føde børn, og vi andre har fået vores både på vandet,
får vi nok også snart etableret de manglende grillpladser, opsat bord/
bænkesæt, anskaffet bagagevogne m.m.
Husk i øvrigt at rydde op på vinterpladsen og pak stativer sammen.
Det kommer til at koste lidt at have det stående sommeren over.
Nu er vi ved at være færdige med havnehuset, og så bliver der vel tid
til, at havneudvalget skal i arbejdstøjet og arbejde med dagligdagen
på havnen. Et arbejde jeg glæder mig til med Jimmy som forhandlingspartner - det skal nok blive godt.
Jeg kan kun få øje på et eneste væsentligt punkt, som vi burde få
gjort noget ved, og det er støjen fra Strandvejen. Det er ikke billigt,
så det bliver nok en vanskelig opgave; men vi må se, hvad vi kan gøre.
Kontingent
Der er stadig enkelte medlemmer, der endnu ikke har betalt deres
kontingent for 2014 - husk det nu - , det er en forudsætning for at
bevare sin havneplads, at man er medlem af enten FS eller FM.
Fremtiden
Det var en masse historie og opsamling på, hvad der er sket, men det
mest interessante er vel, hvad der skal ske.
Vi skal ud at nyde sommeren i vores både, nyde tiden på vandet og i
havnene rundt om i vores dejlige farvande. Vi skal være gode ambassadører for vores nye havn og de gode faciliteter, vi har at tilbyde
vores gæster og kommende bådejere i Fredericia.
Vi skal være med til at fylde havnen til fælles glæde for havn og sejlere.
Nyd sommeren og tænk over, hvad du vil bruge din klub til. Når efteråret nærmer sig, og vi igen får tid til at være på land, kan vi jo lige
så godt udnytte vores fine faciliteter til arrangementer, kurser, foredrag eller bare en hyggelig klubaften.
Det er alle jer, der bestemmer, så kom endelig med ønsker.
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Herefter blev standeren sat, og klubsangen afsunget med forsang af
Aksel.
Jubilæumsnål
Vi har igen i år en række medlemmer, der har 25 års jubilæum, og
dermed gjort sig fortjent til FM’s jubilæumsnål.
Følgende bedes komme hen til mig:
•
Inge-Merete J. Jakobsen
•
Axel Schultz (ikke til stede)
•
Ove Laursen (ikke til stede)
Det var jubilæumsnålen, og den uddeles som sagt for 25 års medlemskab, så man skal ikke påstå, at vi hædrer folk i flæng, og dog, vi har
i mange år haft 1 æresmedlem, men det blev faktisk fordoblet på sidste generalforsamling, hvor tidligere formand, Jørgen Jensen, blev
udnævnt til æresmedlem. Der er ingen synlige beviser på denne anerkendelse, men jeg synes, vi skal benytte lejligheden til at ønske Jørgen tillykke og takke for mange års tro tjeneste.
Jan Fardrup
Herefter
•
Håndtryk til Jørgen
•
”Der er et yndigt land” (igen med Aksels hjælp)
•
3 hurraer for FM
Arrangementet på Lystbådehavnen sluttede med hyggelig sammenkomst i klubhuset med snacks, øl, vand og vin. Efterfølgende sørgede
Jørgen, Egeskov Turist, for transport til Oven Vande, hvor en fantastisk jubilæumsfest var arrangeret. Se side 20 og 22.
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Lars Fardrup med sin første officielle formandsopgave

25 års jubilar Inge-Merete J. Jakobsen og æresmedlem Jørgen Jensen i front sammen med
Lars Fardrup
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Gensyn med kanalerne omkring
Mecklenburg Vorpommern 2013
Fortsættelse fra nr. 145
Lørdag den 25. maj 2013
I dag er det Lærkes 4 års fødselsdag, og vi har fra morgenen af sendt
en SMS her fra Tyskland med et hip hip hurra fra bedstefar og bedstemor.
Jeg har fået Michael til at købe en rygsæk + Kaj og Andrea tøjdyr fra
os, og så overfører jeg bare via netbank.
Det er knap så koldt i dag, men det er begyndt at regne igen, og det er
ikke lige det, vi har brug for i dag, hvor vi skal igennem 5 sluser med
små 5 kilometer mellem hver - det er lidt ”øv” i det.
Vi ”letter” fra Mölln ved 9 - tiden og er så snydeheldige, at vi suser
direkte ind i alle 5 sluser for grønt lys med det resultat, at vi når Lübeck lige inden kl. 14.00. Så lidt held har man da lov at have, selv
om det stadig øsregner, da vi lægger til i Lübeck ved Lübecker Motorboot - Club e.V., hvor vi også lå på indturen.
Da vi lige er fortøjet, kommer der en dansk sejlbåd og lægger sig ind
ved siden af. De er på vej nedad kanalerne, de skal til Frankrig og
videre ned til Middelhavet.
Søndag den 26. maj 2013
Vi har besluttet at blive en dag mere i Lübeck, fordi det regner rigtig
meget og vil blive ved hele dagen. Vi hygger lidt i Feline med de andre danskere fra sejlbåden Sulajma, Anders og Joan, som skal hele
vejen ned til Middelhavet via Frankrig.
De har ikke mindre end 5 computere med, fordi Anders skal passe sit
firma fra båden, mens han sejler. Joan vil vedligeholde en hjemmeside, hvor de fortæller om deres rejse de næste par år.
Vi opfordres til at følge dem på www.sy-sulajma.dk
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Mandag den 27. maj 2013
Vi kom fra Lübeck ved 8 - tiden og lå ude ved dieseltanken i Travemünde kl. 11.00 og fik 130 liter diesel på, inden vi gik ud i Lübecker
Bugt.
De havde ikke lovet særlig megen vind; men der stod nogle store
gamle dønninger derude, og vinden nåede da også at friske pænt op,
inden vi nåede op til Fehmarnsund.
Vi gik ind i Burgtiefe og fandt cyklerne frem og tog en tur ind til
Burg for at handle, vældig hyggelig by med mange forretninger og
små hyggelige knejper.
Det endte med at blive en rigtig lun aften, hvor vi sad på agterdækket
med rødvin, salat og kød og hyggede os gevaldigt, lige ind til solen
gik ned; så kom kulden lynhurtigt tilbage, og vi måtte rykke ind i kahytten.

Så kan vi godt pakke slusebrættet væk igen

Og så kan masten godt rejses op igen

Tirsdag den 28. maj 2013
I dag blæser det for meget derude til, at vi gider sejle ud i det, så vi
beslutter at sejle ind til Burg by og blive natten over, så kan vi også
gå en tur oppe i byen mellem bygerne uden at skulle cykle et langt
stykke frem og tilbage.
Vi har besluttet at stå op kl. 04.00 i morgen tidlig og se, hvordan vejret arter sig, og er vi tilfredse, så sejler vi af der, så kan vi nemlig være oppe i Bagenkop, inden det for alvor begynder at blæse op igen.
Det har vi gjort før med succes.
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Det viste sig, at der faktisk var en spadseretur på 3 - 4 kilomter, inden vi nåede ind til selve byen, så der blev vi godt nok snydt; men
det var det hele værd, fordi vi spiste på en maritim restaurant inde i
byen, der hed Störtebeker, og fik Kobenhagen Fischphande, som
smagte, så man kunne høre fuglene synge.
Onsdag den 29. maj 2013
Vi har lavet ruter klar op til både Sønderborg og Høruphav, så nu er
det kun vinden og vores egen magelighed, der bestemmer, hvor langt
vi når i dag.
Vi er ikke i tidsnød endnu, vi skal jo trods alt først være hjemme til
den 10. juni, og i hele næste uge lover de ringere vejr end i dag - så
vi har besluttet os, at det er afgang i dag.
Vi kom af sted ca. 9.30 og sejlede ud fra Burg i nogle krapsøer på en
meters penge, som kom ind fra siden; så var det rart at komme ud i
sejlrenden i Fehmarnsund, så vi kunne få søen ind agten for tværs, og
særlig rart var det, da vi kom af Fehmarn og fik 1½ -2 meter høje
bølger; men det blev nu en fin tur over.
Vi anløb Sønderborg kl. 19.00 efter at have sejlet 62 sømil på 9½
time - ganske god fart af vores gamle ”skiv”.
Torsdag den 30. maj 2013
Vi trængte til at finde os selv og slappe af, da vi havde sejlet næsten
10 timer i træk i går, så vi besluttede at blive en dag mere i Sønderborg.
Vi fandt cyklerne frem og cyklede en tur ind til byen for at handle
lidt, og fandt da også en taske, som Janne havde søgt i efterhånden
mange forretninger undervejs.
Vejret blev også rigtig fint, og solen kom frem, og det samme gjorde
vores kortærmede sommertøj.
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Fredag den 31. maj 2013
Det blæser lidt mere i dag, så vi har aftalt, at vi først sejler over middag, hvor det ser ud til, at vinden flover lidt igen; men til gengæld
regner vi så med at sejle hele vejen hjem til Fredericia i et hug, fordi
de næste dage ser ud til at kunne byde på vind op til 12 sm, så det er
enten af sted i dag eller vente til tirsdag. Vi tog af sted kl. 12.00,gik
gennem Sønderborgbroen kl. 12.30 og havde en rigtig fin tur op til
Fredericia, som vi anløb kl. 20.00. Så var det altså også rart med en
engelsk bøf og et glas rødvin, da vi var landet i Fredericia Lystbådehavn.
Konklusion
Selv om man ikke synes, at det er særlig langt, vi har sejlet i den forløbne måned, så er det alligevel blevet til godt 1050 kilometer eller
godt 550 sømil. Det er næsten lige så meget, som vi sejlede hele sæsonen sidste år, og så skriver vi kun den 1. juni i morgen, så det kan
blive til meget mere i år, hvis ellers sommeren vil ”bide sig fast”,
hvad vi selvfølgelig håbe, at den gør.
Nu har vi så også fået ”tyske kanaler” nok for en tid. Næste projekt
bliver nok enten Sverige eller måske Rügen, og måske lidt ind af kanalerne der. Nu får vi ser, hvad vi finder på.
Aksel Kjelstrup Nielsen - m/s Feline
En stor, stor tak til Janne og Aksel, fordi vi endnu engang har fået
lov til at dele en kanaltur med dem. Vi glæder os allerede til at læse
om den næste tur.
2 gode flasker rødvin, der bør nydes på agterdækket er afleveret som
en lille påskønnelse.
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Festlig fredag på Oven Vande
Fredag den 7. marts mødtes brobyggerholdet til en herlig aften med
god mad og hyggeligt selskab i Oven Vandes nye Buffetstue.
Bortset fra Jens Jensen deltog hele E - broens arbejdshold, som altid
med formand Knud i spidsen. Alle med ledsagere, der må siges at
have fået dobbelt belønning i form af gemalens fravær i de 5 måneder arbejdet stod på, og ved at være inviteret med til det hyggelige
samvær på Oven Vande.
Det var den afgående bestyrelse, der inviterede, for på den måde at
sige tak for indsatsen til arbejdsholdet, der bestod af Knud, Niels,
Jens, Hans, Erik , Erik N og undertegnede, der har lovet at viderebringe et rungende TAK FOR I AFTEN til bestyrelsen og medlemmerne af FM.
Jan Friche

Fiskerhusene er på plads
Den 7. april 2014 sidst på eftermiddagen hentede vognmand Benny
Hansen fælleshuset på Fredericia Produktionsskole på Prangervej,
og som så mange gange før gik turen om ad Erritsø til Lystbådehavnen, fordi det ikke er muligt at køre den korte vej med høj last på
grund af jernbanebroen på Indre Ringvej.
Læsning af dobbelthuset gik som de foregående gange helt planmæssigt og uden problemer.
Dagen var en halvgrå aprildag med ringe vind, og netop som det sidste halve dobbelthus hang i åget på vej over kirsebærtræet ved Produktionsskolens indkørsel brød solen igennem.
Måske et tegn om at alt fra nu af skal gå godt omkring vores nye
havn - det kunne man godt ønske.
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Aflæsning uden problemer selv om huset som de øvrige blev løftet
over den høje mur bag E - broen.
Benny og Niels udgjorde løfteholdet - Knud, Jan og formand Lars
godt hjulpet af adskillige klubmedlemmer, der lige kom forbi, sørgede for placering.
Nu er E - broen færdig, grejhusene er på plads, og fælleshuset er nok
klar til brug, når dette læses. Måske er de nyindkøbte bænkesæt også
kommet på plads.
Lars har sørget for billeder og fik også tid til et interview med Fredericia Info, der forevigede seancen. Nu mangler der bare, at bestyrelsen får lavet et sæt regler for anvendelsen af fælleshuset, og at der
bliver fundet lejere til det sidste hus.
Vi håber, at E - broen og miljøet omkring den bliver et godt bidrag til
FM, og en markering af at FM har plads til det hele og en plads til
alle.
Jan Friche

17

18

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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Jubilæumsfest
Som nævnt i Lars’ tale ved standerhejsningen var det på grund af
dejlig mange tilmeldinger nødvendigt at flytte 75 - års jubilæumsfesten til Oven Vande, der med lidt flytten rundt på bordene fik plads
til os alle.
Dejlig velkomst med et glas vin og derefter kom vi stille og roligt på
plads i restauranten, hvor vi fik serveret en udsøgt 3 - retters menu
med tilhørende vine.
Under spisningen gik snakken livligt med gode afbrydelser i form af
et par festlige indslag:
•
Trekantens Amatørscene
•
Leif Fabricius
Herefter blev der serveret kaffe med kransekage - og så var der dans
med fri bar. Min aften sluttede kl. 1.30 med en god gang biksemad
og godt trætte fødder.
Dorthe Pihl Sørensen
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Musik og sang leveret af Lando og Hali
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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 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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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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