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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
Madpakkeonsdag holder sommerpause i juni, juli og august. Vi mødes igen onsdag den
2. september.
Den danske sommer giver forhåbentlig anledning til masser af timer på vandet og hyggelige stunder i lystbådehavnen, ved Paradisbroen og i fremmede havne.

X

Sæt
i kalenderen den 29. august, hvor Paradisbroens 50 års dag fejres med et brag af
en fest i klubhuset. Se nærmere side 22.

Bestyrelsen
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Formanden
siger…..

Kære sejlere!
Det er ikke så meget, formanden siger denne gang. Vi har lige haft en
særdeles velbesøgt generalforsamling, der efter bestyrelsens opfattelse forløb ganske fint, og bestyrelsen fik opbakning til den linie, de
har lagt. Referat og beretning findes på hjemmesiden, så de, der ikke
var til stede, kan blive opdateret.
Vi har også lige haft en endnu bedre besøgt standerhejsning, der i
øvrigt blev holdt sammen med Fredericia Sejlklub, og blev rundet af
med en dejlig og velsmagende frokostbuffet. Talen fra denne begivenhed er refereret/gengivet andet sted i bladet.
Så nu, hvor foråret for alvor har meldt sin ankomst, skal vi bruge tiden på at blive klar til at komme på vandet, og forberede os på en
god og lang sommer, hvor det er afslapning og nydelse, der er i højsædet. Klubaktiviteter og foreningsarbejde må vige lidt indtil efteråret.
Det skal dog fremhæves, at vi stadig oplever en betydelig medlemsfremgang, og vi ser også en del nye både i havnen, så den spirende
optimisme har bidt sig fast, og folk er igen begyndt at handle både.
Så hils de nye velkommen, og hjælp dem, der har brug for det. Vi har
alle været nye sejlere på et tidspunkt, og selv om vi ikke er nye, kan
vi godt have brug for hjælp en gang imellem.
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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

Arrangementet for nye medlemmer flyttes til en hverdagsaften og
afvikles her i maj måned. Vi skal ikke bruge vores alt for få weekender på den slags, der skal vi sejle. Det giver forhåbentlig også flere
mulighed for at deltage. Arrangement og tidspunkt vil blive meddelt
direkte til de nye medlemmer og på vores hjemmeside.
Vores udestående sag med temperaturen i klubhuset skulle nu være
løst. Der er monteret 2 køleanlæg (varmepumper) og udsugning i
hvert klubhus. Det er allerede sat i drift, så nu genstår bare at høste
erfaringen og så glæde sig over, at vi også kan bruge lokalerne om
sommeren. Det er i øvrigt et af vore medlemmer, Per fra Midtjysk
Køleservice, der har stået for projektet, så selv om vi har fået en god
pris, kan vi nok også regne med god service og opfølgning fremover.
Tak Per.
Havnens bestræbelser på at få etableret et eller flere spisesteder på
lystbådehavnen pågår stadig, og seneste rygter siger, at vi er meget
tæt på, at det bliver virkelighed, måske endda allerede inden sommer.
Paradisbroen er formentlig lagt ud på nuværende tidspunkt.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig god sommer med mange
gode sejleroplevelser i havnen og på vandet.
Lars Fardrup Nielsen
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Forbrændingsmotorer og vedligeholdelse
Den 17. marts 2015 var der klubaften i FM’s klublokale. Det handlede om forbrændingsmotorer og vedligeholdelse.
Det var Jørgen Jørgensen
fra Marinekonsulenten Båd
og Motor, der havde strikket et rigtig godt foredrag
sammen, og jeg skal da lige
love for, at vi fik noget med
hjem, både om almindelig
vedligeholdelse af motor og
gear, men også meget nyttig
viden om dieselpest, årsag og forebyggelse. Jeg fik personligt flere
gode fif med mig hjem til min gamle motor, synd at der ikke kom
flere end de 17 meget tilfredse personer, som var til stede.

Efter kaffen præsenterede Jørgen Bom os for en ny bundmaling fra
USA, som han sammen med en importør er i gang med at introducere
på det danske marked. Det kommer vi nok til at høre mere til.
Aksel Kjelstrup Nielsen
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Problemer med køleskabet i
båden.
Vi kan hjælpe
med både salg
og service.
Kontakt derfor:
Kære medlem
Bestyrelsen vil gerne bede alle hjælpe med at opdatere klubbens oplysning 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.
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PAS PÅ! Dykker i vandet
Er du klar over, hvilket flag der betyder dykker i vandet?
Kender du til retningslinjerne omkring dette?
Af Martin Pedersen fra OceanAdventures Dykkercenter på Nordhavnen.
WATCH OUT hedder den kampagne som organisationen DAN – Divers
Alert Network har sendt ud. Kampagnen skal skabe ”awareness” omkring
dykker i vandet, samt retningslinjer omkring dette og brugen af flag i almindelighed.
Der hersker en del tvivl omkring emnet med dykker i vandet og brugen af
dykkerflag – derfor vil vi prøve at belyse nogle af de spørgsmål, der måtte
være omkring emnet. Vi vil bede dig tage stilling til, om det er vigtigt for
dig, som sejler, at have kendskab til dykkerflaget og dets betydning.

Signalflag A
Mange sejlere kender sikkert signalflag A, som er det blå og hvide flag, der
fortæller, at der er dykker ude og du skal holde klar!
Hvad er klar?? ”Klar” er en betegnelse for en sikkerhedsafstand på 100 m. til flaget. Vi, som dykker i Lillebælt, er også godt klar over, at 100 m. til et dykkerflag
kan blive et problem for en sejler. Her er anbefalingen,
at der passeres med stor opmærksomhed med langsom
fart.

Diver Down
Det rød-hvide flag med betydningen DIVER DOWN, er
et internationalt flag, som vinder mere og mere ind i den
danske dykning. Da det er forskellige udstyrsproducenter fra verden, der leverer til det danske marked, har
man et mix af disse flag. Måske du som sejler, ikke kender til flaget? Flaget DIVER DOWN er det samme flag
som signalflag A og bærer den samme betydning ”Jeg
har dykker ude. Hold godt klar og med langsom fart.”
Som udgangspunkt bør en dykker altid markere sit dykkersted, enten med
en stationær bøje med et tydeligt flag eller med en overfladebøje, der trækkes efter dykkeren. Med WATCH OUT kampagnen sættes der fokus på
kendskabet til disse flag og at holde god klar afstand.
Benjamin Kristensen
Duelighedsklubben
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Bugsering og bjærgning

Bugsering og bjærgning er erhvervssejlads
Al bugsering og bjærgning er pr. definition erhvervssejlads. Formålet
med sejladsen er jo hverken sport eller fritid, men at transportere noget gods (en båd) fra et sted til et andet.
Når man således udfører et stykke arbejde, dækker lystfartøjsforsikringen ikke.
Hvis der sker en ulykke, kan du komme i gæld for resten af dit liv.
Derfor skal du tænke dig grundigt om, inden du begynder at hale i
slæbetrossen.
Bugsering
Herved forstås, at du transporterer et andet fartøj ved at slæbe eller
skubbe det gennem vandet.
Du er altså føreren af hele slæbet, og du skal have en særlig forsikring for at udføre dette arbejde. At slæbe en sejlerkammerats båd fra
en havn til en anden, kan blive en bekostelig affære hvis uheldet er
ude.
10

Bjærgning
Ved ”bjærgning” forstås enhver handling, der foretages for at assistere et fartøj, der er forulykket eller stedt i fare.
Du har pligt til at redde mennesker i nød, hvis det kan gøres uden at
risikere din egen besætning eller fartøj, men bjærgning af fartøjer i
situationer, hvor menneskeliv ikke er i fare, er en opgave for professionelle.
Aftale om ansvarsfordeling
Hvis du alligevel kaster dig ud i en privat bugsering eller bjærgning,
selv om din forsikring ikke omfatter bugsering og bjærgning, bør du i
det mindste sørge for, at få underskrevet en aftale om ansvarsfordelingen mellem parterne, før du haler i slæbetrossen.
Du kan evt. printe en kopi af en bjærgningskontrakt, og opbevare den
ombord.
Kontrakt kan hentes på www.duelighed.dk
Benjamin Kristensen
Duelighedsklubben
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Hvor går grænsen mellem
erhvervs- og fritidssejlads?
Hvis du er bådfører, skal du vide helt præcist, hvornår du sejler erhvervs- eller fritidssejlads. Hvis du f.eks. sejler med passagerer, skal
du være opmærksom på, at der i mange tilfælde stilles særlige krav
til f.eks. forsikring, fartøj, udstyr, planlægning og bemanding.
Reglerne findes bl.a. i Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer, og har til formål at beskytte borgere, som
henvender sig til en skipper for at komme med ud at sejle, imod søulykker.
Fritidssejlere skal holde sig langt fra noget der bare "lugter" af erhvervssejlads, for at undgå bøder, fængsel og/eller store erstatningskrav, hvis der sker en søulykke.
Fritidssejlads
Det er fritidssejlads når:
1. formålet med sejladsen alene er sport eller/og fritid,
2. sejladsen ikke sker som led i
en erhvervsmæssig sammenhæng, og
3. alle personer ombord er klar
over, at der er tale om privat
sejlads for egen risiko
10 eksempler på praktisk sejlads, som ifølge Søfartsstyrelsen er
fritidssejlads
1) En fritidsskipper annoncerer en sejlads fra Dragør til Skagen i en
"Gastebørs" på internettet, og efterlyser gaster til turen. Et par friske
brødre fra Aarhus melder sig som deltagere på sejlturen, og betaler
kr. 200 pr. rejsedag til skibets drift.
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2) En fritidsskipper annoncerer i lokalavisen, at han/hun tager gaster
med til privat oplæring i sejlads hver onsdag kl. 14.00 fra Vejle Lystbådehavn. Alle interesserede kan møde op, imod at betale et tilskud
til brændstofforbruget på turen (2 flasker rødvin).
3) En fritidsskipper møder en potentiel kæreste i et Datingforum, og
inviterer ham/hende på en rotur i sin fritidsbåd næste søndag, hvis
kæresteaspiranten tager en lækker madkurv med.
4) Gutterne på havnen har hjulpet en fritidsskipper med bundsmøring
og søsætning af hans fiskejolle, og han inviterer på en fisketur den
kommende lørdag, hvis alle bidrager med 50 kr. til brændstofomkostningerne.
5) En fritidsskipper annoncerer sin båd til salg i avisen, og den følgende weekend møder en familie på 5 personer op for at se på båden.
Efter nogen snak, tilbyder skipper familien en prøvetur.
6) En fritidsskipper skal på dagtur med familie og nære venner, men
datteren har uventet taget sin nye kæreste med. Det er første gang
skipperen møder den nye flamme, og der er masser af plads ombord,
så naturligvis er han velkommen på sejlturen, hvis han som alle andre bidrager til omkostningerne ved sejladsen.
7) På arbejdspladsen har personaleafdelingen organiseret en lystfiskergruppe. Der melder sig 5 medarbejdere, som alle har en båd.
Lystfiskergruppen aftaler nu, at tage på fisketur hver søndag kl.
10.00 fra Skælskør Havn. Man skiftes til, at stille sin båd til rådighed, og være fører af sin egen båd på fisketurene, og alle bidrager til
brændstofudgifterne med kr. 100.
8) En gruppe studerende har ved hjælp af annoncering på Odense
Universitets opslagstavler dannet en studiegruppe, og alle består den
teoretiske del af duelighedsprøven. Nu skal man til at øve sig i praktisk sejlads op til den praktiske duelighedsprøve, og heldigvis har en
af elevernes onkel en velegnet båd, som han gerne stiller til rådighed
for gruppens øvelsessejladser, når han bare selv er med som bådfører,
og ikke selv har udgifter ved øvelsessejladserne.
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9) En fritidsbåd er p.g.a. motorhavari grundstødt på en sandbanke i
Limfjorden. Det bliver snart mørkt, og vejrmeldingen advarer om
kraftig vind i løbet af natten, hvilket kan blive farligt for grundstøderen og besætningen ombord. Derfor kalder grundstøderen "alle skibe" på VHF-radioen, og annoncerer, at han/hun har behov for assistance til at blive trukket fri af grunden.
Fritidsskipperen på en motorbåd i nærheden besvarer radioopkaldet,
og tilbyder, at trække havaristen fri af grunden, og slæbe fartøjet til
nærmeste sikre havn- eller ankerplads, uden betaling af nogen art.
10) En sejlbåd uden hjælpemotor ligger stoppet på grund af vindstille
6 sømil ud for Rungsted Havn, og prajer en forbipasserende fritidsbåd, med henblik på at blive bugseret til nærmeste havn.
Den forbipasserende skipper ønsker ikke at bugsere, men tilbyder, at
tage en del af besætningen med i land, så de ikke skal ligge for anker
på ubestemt tid i en lille båd uden kahyt.
Erhvervssejlads

Hvis du tvivler på, om du er på vej til at udøve erhvervssejlads, og
derved skal opfylde særlige sikkerhedskrav, skal du tage kontakt til
Søfartsstyrelsen for at få en afklaring af situationen. Hellere en gang
for meget end en gang for lidt.
14

Der gælder f.eks. særlige regler hvis.:
1) Sejladsen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere
på plejehjem, bostæder og ungdomspensioner og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer.
2) Personer betaler for at være med ombord, bortset fra betaling svarende til de faktisk afholdte udgifter, der er forbundet med den konkrete sejlads.
3) Der er tale om professionel oplæring i lystsejlads, d.v.s. sejlads,
hvor en eller flere personer om bord undervises med henblik på, at de
består en prøve i sejlads eller gennemgår et relevant uddannelsesforløb med henblik på oplæring i sejlads i den pågældende fartøjstype.
"Professionel" betyder iflg. ordbogen, at man udøver betalt, faglært
arbejde.
4) En forening laver aktiviteter til søs for egne medlemmer, og hvis
aktiviteten også retter sig mod personer udenfor klubben.
5) Du udfører bugsering eller bjærgning.
Benjamin Kristensen
Duelighedsklubben
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Standerhejsning den 11. april 2015
Velkommen til vores 76. standerhejsning. Det er som altid en dejlig
dag, når vi kan hejse standeren og markere, at vi tager hul på en ny
sæson og har en lang sommer foran os.
Det er en meget tilfreds formand, der nu kan åbne sæsonen 2015. Tilfreds, fordi vi netop har afsluttet en stille og rolig generalforsamling,
hvor bestyrelsen fik mandat til at fortsætte den linje, vi lagde i 2014.
Der er ikke grund til at se bagud på nuværende tidspunkt. Det brugte
vi generalforsamlingen til, og de, der ikke var til stede, kan se beretning og referat på hjemmesiden.
Vinteren ligger bag os. Vi har holdt den sidste klubaften i denne omgang og vil nu se frem i mod en forhåbentlig god og lang sommer,
der holdes udendørs og på vandet.
Sæsonen 2015 kommer til at byde på en blandet buket af opgaver og
aktiviteter. Jeg vil komme ind på de væsentligste her, men brug vores
hjemmeside til at holde jer orienteret. Kalenderen vil altid være opdateret med de væsentligste aktiviteter.
Som I sikkert vil blive mindet om, når vi går ind og spiser, har vi et
varmeproblem i klubhuset; men efter lang tids tilløb og afklaring af
tidligere aftaler, er det lykkedes at komme til en tilfredsstillende aftale med vores udlejer.
Det betyder, at der bliver etableret køling og udsugning i begge klublokaler. Vi har selv påtaget os styringen, så vi kan sikre fremtiden og
komme videre. Anlæggene er allerede bestilt, og installationen forventes afsluttet inden for 2-3 uger. Så kan vi sætte flueben ved klubhus og nyde at være her, også når solen skinner.
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Den 9. maj afholdes der introduktionsdag for nye medlemmer. Det
ser vi meget frem til, ikke mindst fordi det er aktuelt.
Vi har endelig fået vendt den negative udvikling og ser igen en pæn
medlemsfremgang. Det er muligt, at dagen ændres til en hverdagsaften for at øge chancen for, at man kan deltage; men I vil blive informeret.
Et af årets store begivenheder er Paradisbroens 50 års jubilæum. Bro
– og aktivitetsudvalg har planlagt en storstilet fejring af denne begivenhed, som finder sted den 29. august.
Se mere på hjemmesiden og tilmeld jer, så I er sikker på at komme
med.
Bestyrelsen og broudvalget arbejder videre med, hvordan en opdatering af broen skal gennemføres; men vi regner ikke med, at den er
klar før til næste sæson. Så vi må tage endnu et år på den gamle og
hæderkronede bro; men jeg er sikker på, at vores broudvalg nok skal
sørge for, at det kommer til at fungere.
Som nævnt på generalforsamlingen påtænker bestyrelsen at melde os
ud af Dansk Sejlunion, da kontingentet ikke står mål med udbyttet;
men det kræver en ændring af vores vedtægter, og dermed en ekstraordinær generalforsamling, som vi planlægger til en gang i efteråret.
Men der er uden tvivl nogle af jer, der er forsikret igennem eller har
rabat igennem Dansk Sejlunion. Det skal I forholde jer til, og der er
andre alternativer f.eks. Danske Tursejlere, som vi påtænker at melde
os ind i.
Hvis I ser over på vores udmærkede redskabshuse, ser de noget grønne og medtagede ud allerede. De har nok kun fået en gang hattelak,
inden vi fik dem. Nu er det jo aktive og selvhjulpne medlemmer, der
har lejet dem, og der er flere, der har tilkendegivet, at de nok selv
skal male og ordne dem, hvis vi kommer med materialerne. Så det
gør vi –god arbejdslyst.
Fortsættes side 20
17
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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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Ikke en standerhejsning uden en løftet pegefinger. Prøv at se jer omkring næste gang I kommer på landpladsen. Og spørg så jer selv:
Hvor f … kommer alt det affald, der ligger i hegnet, fra ?? Har I allerede forladt landpladsen, så vend lige tilbage og se, om I fik det hele
med jer.
Og husk at mærke jeres stativer, så havnefogeden kan få ryddet op i
alt det gamle ragelse, der står der.
Nu får vi køling i klubhuset, så vi kan holde temperaturen nede; men
der vil stadig være behov for at holde dørene åbne, og det skal ikke
ske ved, at kiler eller andet sættes i klemme. Vi skal nok komme med
en løsning, så dørene kan holdes åbne, men kileløsningen har foreløbig kostet 5.000 kr. i reparation af døre og hængsler –det er ikke nødvendigt.
Havnen forhandler fortsat med potentiel lejer til hjørnegrunden ved
indgangen til havnen med henblik på at etablere spise/serveringssted,
og man tror på en snarlig løsning. Vi krydser fingre.
Med håbet om en god sommer vil vi nu hejse vor stander for sejlsæsonen 2015.
Lars Fardrup Nielsen
Standeren blev hejst, mens vi sang klubsangen. Vi sluttede med et
FM længe leve.
Efter standerhejsningen var FM og FS vært ved en dejlig frokostbuffet i klubhuset.
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Indbydelse
Jubilæumsfest den 29.08.2015
For 50 år siden blev Paradisbroen slået første gang. I den anledning
holder vi fest i FM´s klubhus.
Vi starter kl. 13.00 med buffet fra slagtermester Gregersen.
Menu:
• Hjemmelavet lakseroulade med krebsehaler, pikantost, grøn peber
og flutes
• Helstegt ungkvægsfilet
• Honningmarineret kalkunbryst med paprika
• Stegte hjemmelavede frikadeller
• Flødekartofler med broccoli
• Rösti kartofler
• Grøn salat og hvidløgspasta salat med peberfrugter
• Brie, hvidløgsost, kiks og druer
1 fl. rødvin eller hvidvin pr. deltager er inkluderet i prisen.
Under festen underholder Corner Duo til kl. 20.
Tilmelding til Inge 26823745.
Pris pr. deltager: kr.100,00, der indbetales på konto nr.
0757 7575 651 696 .
Sidste frist for tilmelding er 20.08.2015
22
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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
25 års jubilæumsnål
Der er tradition for, at klubben i forbindelse med standerhejsningen uddeler vores 25 års jubilæumsnål til de medlemmer, der har gjort sig fortjent til det. Det fik vi af forskellige årsager ikke gjort i år; men det vil
vi råde bod på i forbindelse med standernedhalingen den 31. oktober. Så
den dag vil vi hædre:
•
•
•
•

Erik Ib Laursen
Per Povlsen
Rudi Nielsen
Egon Krabbenhøft

De vil blive føjet til listen over medlemmer med mere end 25 års anciennitet i FM.
Lars Fardrup Nielsen
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Standerhejsning 2015

Standerhejsning 2015

Aksel havde guitaren
med til den sidste madpakkeonsdag den 6. maj
2015 inden sommerpausen.
Det blev til en meget
hyggelig dag med fællessang fra klubbens
sangbog.
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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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