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AKTIVITETER
For os alle en rigtig lang og varm sommer med masser af solskinstimer på vandet og i de dejlige danske
havne - også vores egen.
Fest i september?? Se side 24
Standernedtagning lørdag den 29. oktober
Klubaftener og 1. madpakkeonsdage starter op igen
til oktober

Bestyrelsen

Området fra Skanseodden ned til den gamle Lillebæltsbro er vildt-og
naturreservat, så vis hensyn til naturen og til hinanden. Sejlads inden
for en afstand af 300 meter fra kysten skal foregå med max. 5 knob.
Hvis dette overholdes, kan vi alle sejle roligt/evt. ligge for anker i det
dejlige Lillebælt.
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Formanden
siger…..

Fra standerhejsningen den 16. april 2016:
”Velkommen til vores 77. 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 pragtfuldt at se, at så mange mennesker har taget sig tid til at
deltage. Vi er mindst 85 personer, der har tilmeldt sig. Og netop det,
at man har tilmeldt sig, er en kæmpehjælp for arrangørerne, og havde
det ikke været tilfældet i dag, havde der ikke været mad nok til alle.
Fortsæt med det fremover.
Vi holder vores standerhejsning alene i år, da det ikke har været muligt at finde en egnet weekend, hvor begge klublokaler er ledige.
Frem over har vi reserveret sidste lørdag i april og oktober til standerhejsning/nedtagning.
Det er en både tilfreds og spændt formand, der nu kan åbne sæsonen
2016. Tilfreds fordi vi netop har afsluttet en stille og rolig generalforsamling, hvor bestyrelsen fik mandat til at fortsætte den linje, vi lagde tilbage i 2014. Og spændt, fordi vi netop i dag har dag 1 efter
ADPs organisationsændring. Det kommer jeg tilbage til.
Der er ikke grund til at se bagud på nuværende tidspunkt. Det brugte
vi generalforsamlingen til, og de, der ikke var tilstede, kan se beretning og referat på hjemmesiden.
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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

Jeg skal blot nævne, at bestyrelsen efterfølgende har konstitueret sig
således:
•
•
•
•
•
•

Lars Fardrup: formand
Aksel Kjelstrup: næstformand, sekretær og ansvarlig for Paradisbroen
Bjørn Pihl Sørensen: kasserer
Anette Køpke: bestyrelsesmedlem, ansvarlig for klubhus, udlejning og vedligehold
Niels Nielsen: bestyrelsesmedlem og ansvarlig for redskabshusene
Henry Kristensen: suppleant og står for booking af klubhuset

Vinteren ligger bag os, vi har holdt den sidste klubaften og den sidste
officielle madpakkedag i denne omgang; men jeg ved, at der er en
del, der fortsat mødes til madpakkedag hver onsdag, så det er bare at
møde op og deltage.
Vi vil nu se frem imod en forhåbentlig god og lang sommer, der holdes udendørs og på vandet uden for mange organisatoriske og administrative opgaver.
Det er som sagt også en spændt formand, der ser frem imod de nærmeste uger. ADP har som tidligere nævnt gennemført en række organisatoriske ændringer, hvilket bl.a. betyder, at vores havnefoged havde sidste arbejdsdag i går.
Vi har sammen med FS haft et møde med ADPs ledelse, hvor vi har
fået en foreløbig orientering om fremtiden.
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ADP forsikrede os om, at de ikke har intentioner om at forringe den
service, vi har i dag, tvært imod.
De er meget bevidst om, at netop service er vigtig, når der skal tiltrækkes nye, og mindst lige så vigtig for at fastholde de nuværende
bådejere. Og man har også meddelt, at der kommer en ny havnefogedfunktion, blot med nogle andre arbejdsområder.
Den 21. april har vi møde i havneudvalget, og der har vi fået lovning
på en uddybende orientering og diskussion om de fremtidige forhold
på lystbådehavnen.
Der er mange meninger og diskussioner rundt omkring på havnen i
dag.
Det forstår jeg godt, men det er ADP, der ejer og driver havnen, så
vi skylder også at lade dem bevise, at de kan/vil leve op til deres løfter og forpligtelser.
Vi har trods alt stadig en fælles interesse i, at det lykkes.
Vi har endelig fået den længe ventede restaurant på havnen, og vi
byder velkommen til Cozy og håber, at vi får rigtig megen glæde af
hinanden.
Sæsonen 2016 kommer til at byde på en blandet buket af opgaver og
aktiviteter.
Jeg vil komme ind på de væsentligste her, men brug vores hjemmeside og Facebook til at holde jer orienteret.
Kalenderen vil altid være opdateret med de væsentligste aktiviteter.
Paradisbroen er ved at være færdig med første etape: Brolars har haft
en række udfordringer med udstyr og gamle pæle; men han lover at
være færdig i denne weekend.
Så skal vi blot lægge vores nye brofag og sikre, at det eksisterende
brohoved er forsvarligt.
Broudvalget kommer med en melding så hurtigt som muligt, så vi
kan få gjort broen funktionsdygtig igen.
Der arbejdes vist også på en form for indvielsesfest, så det ser vi
frem til.
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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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Weekenden den 21. og 22. maj arrangeres der stumpemarked her på
havnen (se side 12). Markedet er forbeholdt maritime emner. Der
kræves tilmelding for at få en stadeplads, som i øvrigt er gratis. Der
kommer info på hjemmeside og Facebook.
Her i foråret afholdes der introduktionsdag for nye medlemmer, vi er
jo blevet 58 flere end sidste år. Arrangementet afholdes på en hverdagsaften for at øge chancen for, at man kan deltage. Der sendes indbydelse via mail til de nye medlemmer.
Arrangementsudvalget, der i mange år har stået for Skærbækfesten,
Årøfesten eller hvad den nu har været kaldt, har pensioneret sig selv.
Så der er behov for nye kræfter, hvis der skal være et tilsvarende arrangement i år. Er der nogen, der har lyst og kræfter til at stable et
arrangement på benene, så er det bare at henvende sig. Bestyrelsen
bakker op.
Standeren tages ned den 29. oktober, og det sker igen sammen med
sejlklubben.
En lille opfordring: 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 pladsen, så vend lige
tilbage og se, om I fik det hele med jer.
Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion samarbejder om turbøjerne,
og vi kan som medlem bruge dem alle. Hvis I har ønsker til placering
af bøjer i vores nærområde så sig til. Vi har mulighed for at få nogle
næste år.”
Efter standerhejsning, klubsang, hædring af tre 25 års jubilarer
(Johnny Meilby, Poul Hansen og Tommy Aamand) takkede Lars
Bent de Jong for indsatsen som havnefoged og ønskede held og lykke fremover.
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Status på Paradisbroen
Brolars er godt i gang med at etablere grundlaget for vores nye Paradisbro og har i den grad været udfordret på opgaven; men er også
blevet ramt af uheld og uforudsete begivenheder, ekstraudgifter og
vejrlig. I første omgang var opgaven at få fjernet alle de ”gamle” pæle, og her kom første udfordring: pælene stod så godt, at de ikke kunne trækkes op med det materiel, Brolars var i besiddelse af, så han
måtte have dykkere ned for at skære pælene over helt nede ved bunden.
Den anden udfordring kom da hans maskineri på rambukken begyndte at gøre knuder, hvor han til sidst endte med at skifte motoren helt
ud, hvorefter han meldte klar igen.
Og så kom den tredje udfordring, denne gang fra vejrgudernes side i
form af både sne, slud og blæst.
Så hele projektet har i den grad været udfordret; men det fulde fokus
er nu på opgaven. Nu er det kun vind og vejr, der bestemmer tempoet. Jeg personlig tror nu på, at der ikke går ret mange flere dage, før
vi er rigtig langt. Det er som sagt alene vejret, der dikterer os i øjeblikket.
Aksel Kjelstrup

De første 18
meter
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Brohovedet i al sin ensomhed
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21. og 22. maj fra kl. 10.00 - 16.00
på Fredericia Lystbådehavn
Salg af maritime ting
Kom og prøv at sælge de effekter, som I ikke
længere bruger. Det er gratis.
Salg af øl, sodavand og kaffe.
Amatørfiskerne kommer med en trailer med effekter, som vil blive demonstreret.
Tilmelding senest den 18. maj til Niels Kr. Nielsen,
Tlf. 51 33 04 43
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Nye åbningstider på havnekontoret
Som følge af de organisatoriske ændringer på Fredericia Lystbådehavn, får havnekontoret nye åbningstider, som for sommerperioden
2016 er:
Fra mandag den 18. april 2016 har kontoret åbent på hverdage kl. 8 10, og torsdage også kl. 15 - 17.
Telefonnummeret til havnekontoret er 79 21 50 69 og mail: havnefoged@frlh.dk
Ved behov for hjælp uden for kontorets åbningstid henvises til ADP
på tlf. 79 21 50 00.
Husk synligt bådnummer
Af hensyn til vores administration henstiller vi til, at lystbådehavnens
faste bådpladsejere har deres bådnummer placeret synligt på bådene.
Tallykey maskine ombygges
Tallykey maskinen, som hænger på gavlen af havnekontoret, ombygges til at være pengeløs. Fastliggerkort kan fremover ikke returneres i
automaten, men skal afleveres på havnekontoret i åbningstiden. Dette
sikrer, at 3. mand ikke uretmæssigt kan indløse fundne kort.
Samme serviceniveau
Fredericia Lystbådehavn vil fremadrettet blive bemandet med personale fra ADP, og der tilsikres dermed samme niveau over for faste
bådpladsejere som over for gæstesejlere. Der arbejdes også målrettet
med forbedringer på lystbådehavnen i form af et nyt system til
booking af op - og isætning af både.
I 2015 er der kommet en del nye fastliggere på Fredericia Lystbådehavn, og med den nye Café Cozy og en øget markedsføring vil ADP
arbejde målrettet på at tiltrække flere fastliggere og gæstesejlere i den
nye sæson.
Ved spørgsmål til ovenstående kontaktes Morten Højrup, 79 21 50
21/ 29 69 20 21 eller mail: mh@adp-as.dk
13

Standerhejsning
Traditioner skal vi holde fast ved, og hvor var det dejligt (som Lars
nævnte i sin tale), at der var mødt så mange op. Godt at det var lykkedes at låne gæsterummet, så der i hvert fald var en siddeplads til
alle.
Aksel havde klaret maden (altså hentet den). Vi havde en del problemer med at udskære pålægspladerne, og blev enige om, at 1 eller måske 4 pizzaskærere ville have været på sin plads. Men det gik, og alle
fik da både mad og drikke.
Hvor er det dejligt, at der er frivillige, der altid er parate til at give en
oprydnings/opvaske hånd med.
Dorthe

Godt vi ikke skulle spise ude
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Linjeskibet Vasa
Måske et af verdens mest fantastiske skibsfund
Da jeg den forgangne sommer var på vores sædvanlige familiebesøg
i Stockholm, benyttede jeg lejligheden til at besøge Vasa Museet. Jeg
besøgte Vasa engang i begyndelsen af tresserne. Det var få år efter,
at dette fantastiske skib var blevet bjærget. Men dengang var der ikke
noget museum. Dengang var man stadig i gang med at konservere
dette enestående skib.
Vasa er blevet bygget i begyndelsen af 1600 tallet, og det må have
taget flere år at bygge skibet, der i sin stil og udsmykning, sine utrolige billedskærer arbejder, er enestående i verden. Det mest fantastiske
ved dette skib er, at det kun nåede at sejle én enkelt sømil, så kæntrede det og sank på 30 meter vand, næsten lige foran Stockholms gamle bydel, der hedder ”Gamla Stan”, hvor det i sin tid blev bygget.

Vasa Museet
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Dengang havde man ingen teknisk mulighed for at bjærge skibet.
Man har antagelig kunnet fiske forskellige effekter op, men herefter
har man opgivet vraget, og efterhånden gik katastrofen i glemmebogen.
Naturligvis har man vidst, at dette vrag måtte ligge et sted på bunden
af havnen, men man har vel antaget, at det var rådnet op.
Det var først i 1961, at nogle amatørdykkere opdagede hvilken kunstskat, der lå på havbunden, lige uden for Stockholms centrum.
Man gik i gang med at bjærge skibet, og man troede, at det var et
vrag, man skulle hæve; men op af havnens dynd kom et skib, der,
selv om det havde ligget på havnens bund i 333 år, var så velbevaret,
at det næsten så ud som nyt.
I dag har Vasa fået sit eget museum. Skibet er blevet konserveret, så
det forhåbentlig kan holde i tusinde år. Det er kommet indendørs i en
stor hal, der er bygget med flere etager, så man kan besigtige skibet,
skibets forskellige dæk, og måske sætte sig ind i, hvordan søfolk har
levet, da Vasa i sin tid blev bygget.

Fortsættes side 20
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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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I museet kører der flere spændende film om skibet, fra dengang
skibet blev bygget og søsat - naturligvis i en rekonstruktion, men
ikke mindst en film fra dengang skibet blev bjærget og konserveret.
Det har givetvis kostet en formue at bjærge skibet og bygge et museum til skibet. Men med den tilstrømning af turister fra hele verden, er den investering givetvis kommet mange gange igen.
Der er jo mange danske sejlere, der tager turen op gennem Götakanalen til Stockholm; men uanset om man er sejler eller landkrabbe,
så er et besøg på Vasa Museet i Stockholm en enestående oplevelse.
Hans Villund

Imponerende flot agter på Vasa
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VASA har ligget 333 år på bunden
Den mest forbløffende opdagelse, da Vasa endelig kom op til overfladen var, at det var så velbevaret. Vraget kunne tætnes nogle steder
og stadig flyde, inden det blev slæbt ind til Vasavarvet ved Djurgården. Alle andre vrag, der har ligget så længe i vandet, ville være ædt
op af pæleorm eller rådnet.

Vasa ligger her stadig under vand
Man har fundet ud af, at årsagen til, at Vasa var så velbevaret er, at
det sank på et usædvanligt sted.
Ved hvert højvande strømmer saltvand ind til Stockholm, lige hen
over Vasa. Når vandet igen falder strømmer der vand fra den højereliggende sø Mälaren den modsatte vej, så Vasa ligger i skiftevis salt–
og ferskvand.
Vi har måske en lignende situation i Fredericia Lystbådehavn. I det
hjørne af lystbådehavnen, hvor klubhusene ligger, er der et udløb af
en bæk, der sørger for forsyning af ferskvand, lejlighedsvis i store
mængder, særligt ved større regnmængder. Dette bevirker formentlig, at saltindholdet i lystbådehavnen varierer og til dels forhindrer
større angreb af pæleorm.
Bjørn Pihl Sørensen
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Brugermødet 21/4
Uddrag af referatet
Deltagere: Morten Højrup (ADP), Peter Thomsen og John Middelboe (FS), Aksel Kjelstrup og Bjørn Pihl Sørensen (FM)
Orientering fra ADP
•
Cim er involveret i omskoling af kranførerne, så de kan køre
med ”subliften”.
•
Vedligehold foretages af en medarbejder, der hedder Kenneth
•
Der er indført faste åbningstider på havnekontoret.
•
Havnefogedfunktionen varetages på skift mellem de driftspersoner, som til enhver tid vil være at finde på havnen, let genkendelige i deres ”selvlysende beklædning”.
•
Ønsket fra FS om ”åben bom” vil man gerne efterkomme, foreslår opsætning af kamera ved indkørslen. ADP arbejder videre med sagen.
•
Forslag om opsætning af bedre og større skiltning ved indkørselsvejen til havnen, efterlyser forslag til udformning af skilt.
Nedenstående drøftet
Støjvæg ud mod Strandvejen: Morten tager emnet op med Niels Skeeby.
•
Blå flag: er stadig et mål for ADP; men Morten har endnu ikke
haft tid til at sætte sig ind i materialet.
•
Broen over bækken: rejst af FS, som lovede at tage sagen med
til kommunen.
•
Tally Key maskinen: laves om til kun at tage betalingskort.
•
Adgang til klubhus dør/kort: ADP ønsker, at FS og FM overtager opgaven. Ønsket tages med tilbage til klubbernes bestyrelser.
•
Online system til booking af optagning og søsætning: der vil
blive indført et onlinesystem, der vil virke fra næste sæson.
Fortsættes side 25
•
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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
Fest i september??
Nogle af klubbens dejlige og aktive piger er allerede begyndt at planlægge en ”Septemberfest”, der skal foregå i klubhuset.
De arbejder med datoen lørdag den 10. september, så sæt allerede nu
X i kalenderen.
Nærmere besked på hjemmesiden, Facebook og i klubhuset, når aftalerne er på plads.
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Udlejning af klublokaler: rengøring af toiletterne. ADP vil gerne
foretage rengøringen i forbindelse med klubbernes faste arrangementer, men mener ikke det er rimeligt, at det sker, hver gang lokalerne er udlejet og gæsterne ikke ”kan nøjes med et ene toilet”.
Bestyrelserne har lovet at indskærpe dette over for lejerne.
Aktivitetskalender: i forbindelse med ovenstående ønsker Morten
at få en aktivitetskalender over vore faste arrangementer, så der
kan planlægges ekstra rengøring af toiletterne efter aktiviteterne.
Vild med vand: Morten orienterede om projektet med en opfordring til at gå til baglandet og drøfte mulighederne for at deltage
aktivt.
Grill pladser: projektet med grill pladser mellem flydebroerne vil
blive en alt for dyr løsning. ADP er meget mere indstillet på, at
hvis der er behov for flere grill pladser, så at udvide de eksisterende grill pladser oppe omkring klubhusene.
Stativer ved ophalerstedet: ADP er indstillet på fortsat at yde denne service og er pt. i gang med at indhente tilbud på 4 nye stativer.
Legeplads: ADP er ikke indstillet på at løse denne opgave alene,
da det er en meget tung post; men Morten vil tage det op med Søren Møller fra Cozy, der har ytret villighed til at være med i projektet.
Asfalt: Morten har bemærket, at transportvognene har problemer
med at komme op over fortovskanten ved nedkørslen til broerne.
Han vil sørge for, at der kommer asfalt ved de tre steder.
Adgang til affaldsrummene: ADP vil tage kontakt til vedligeholdelsesafdelingen og sikre, at dørene til rummene fungerer tilfredsstillende.
Vinterpladsen: ADP har ønske om, at vinterpladsen skal fungere
på samme måde som selve lystbådehavnen, med en online administration på samme måde som bådpladserne. Der arbejdes derfor
med en model, hvor hver enkelt bådejer er registreret med en
”bås”, som er nummereret og kan genkendes af onlinesystemet.
Dette vil sandsynligvis også kunne køre fra næste sæson.

Ovenstående er ”plukket” fra Aksels referat af brugermødet.
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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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