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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR 

Vinterkonservering af dieselmotorer 
Service forår og efterår 

Salg, reparation og renovering af motorer 

Jørgen Jørgensen 
Poppelvænget 3, Taulov, 7000 Fredericia 

Tlf. 40 33 69 78 - mail marinejj@post.tele.dk 
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AKTIVITETER 
 

 

Stander nedhaling lørdag den 27. oktober 2012 kl. 12.00. 
Tilmelding til spisning til formanden senest  mandag den 
22. oktober. 
 

 
Aktivitetsudvalget 

 
Restaurant på lystbådehavnen igen 

 
Der er et nyt initiativ på vej, så der igen kommer en restaurant på 
Fredericia Lystbådehavn. Den nye restaurant skal bygges på bygge-
felt A, som er det første af de 3 arealer, der ligger ved den kommen-
de sydlige G  - bro og med parkering lige uden for døren. 
 
Initiativtagerne er Jørgen Holm Christensen og hans datter Anja 
Holm Christensen, der skal stå for den daglige drift.  
Planerne går ud på, at der skal indrettes en café/restaurant på ca. 
100 kvadratmeter. 
Prisniveauet skulle gerne blive, så det er muligt for alle at være 
med. Desuden er det meningen, at der skal være mulighed for et 
mindre salg af dagligvarer, is mv. 
 

Redaktøren 
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Formanden  
siger….. 

Jørgen 

Kære sejlere! 
 
Solen står hver dag lidt lavere på aftenhimlen. Morgenluften er ikke 
direkte kold, men føles ”en kende” mere skarp. 
Den er god nok. Sommeren 2012 går på hæld, og de første signaler 
om årstiden, hvor faunen er klædt i gyldent, begynder at indfinde sig. 
 
Hvis vi skal gøre sejlerstatus, kan man sige: 
Det ekstreme kolde vejr i foråret og forsommeren, gav næsten alle os 
sejlere så negative mundvige, at vi måtte have været en lækkerbisken 
for en plastikkirurg, lige midt i ansigtet. 
 
Men selv for plastiklægerne gror træerne ikke ind i himlen, for da juli 
og august kom, nåede vejret lige at redde smilet og æren for en ac-
ceptabel sommer. Selv var vi så heldige, at ferien ramte et fantastisk 
højtryksvejr med alt, hvad det medbringer. 
 
Her til formiddag var jeg en tur på havnen. Det er tid til status. 
Der er ved at komme skik på landarealerne. Fundamentet til vores 
havnehus skyder frem. Når soklen er færdig, kan belægningsarbejdet 
blive afsluttet. Rampen, der havde en designerfejl, så den ikke kunne 
tage større både end 13 tons, er ved at blive ændret. 
Vores gamle hæderkronede stander er flyttet til en ”lille stage” i den 
nordlige del af havnen. Vi skal jo have én at tage ned til standerned-
halingen. 
Vores  kommende vaskeplads ved siden af subliftrampen er støbt, og 
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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. 

belægningsarbejderne kører på fuldt tryk. 
Vi afventer stadig vores byggetilladelse til henholdsvis mastereoler 
og grejskure, som ligger hos kommunen. Så snart tilladelserne fore-
ligger, skal vi i gang med dette arbejde. 
 
Sejlklubbens ungdomsafdeling har fået en midlertidig tilladelse til 
opstilling af nogle faciliteter uden for byggefelterne. Dette betyder, at 
de noget klondike lignende skure i vores ”gamle gård” vil forsvinde, 
så snart ”de midlertidige røde skure” er opstillet. 
 
De røde skure skal stå, indtil FS ungdomsafdelingen har økonomien 
på plads til deres permanente byggeri   - lidt af det samme, som vi er 
igennem med havnehuset. Her er processen dog noget længere frem-
me. Vi forventer at have det klar til foråret, både havnehus, FS og 
FM klublokaler. 
 
Der er én ting, jeg gerne vil omtale i mit indlæg denne gang. Vi har i 
mange år haft såvel klubbens vedtægter, samt lystbådehavnens ved-
tægter. At vi har vedtægter, er en naturlig ting. De har til formål at 
skabe lige og retfærdige rammer for alle, samt at sikre at vore fælles 
værdier ikke ødelægges eller misbruges. 
Det kan derfor godt være en skuffende oplevelse at møde sejleres 
reaktioner, når man gør opmærksom på deres uhensigtsmæssige ad-
færd. 
Det kan være overtrædelse af sejladsbestemmelser i havnen eller bi-
lens hastighed på havneområdet eller hvor den parkeres (nu har vi jo 
fået parkeringsbåse). 

Vognmand 
Benny Hansen 
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At optræde lidt mere ydmygt ville klæde én bedre, end at være brysk 
og selvhævdende, hvis ens adfærd kræver en påtale. 
 
Ud over vores vedtægter er en del af vores ”gøren og laden” omfattet 
af dansk lovgivning. Det skal vi også huske. 
Som eksempel kan jeg nævne: 
• afskaffelse af brugte batterier 
• brug af bundmaling 
• opbevaring og tankning af brændstof med godkendte beholdere 
• deponering af brugt smøreolie 
• deponering af kabysaffald 
 
Nu skal det hele ikke være løftede pegefingre; men havnen er ved at 
blive rigtig flot, og den skal vi alle være med til at værne om. 
 
Jeg vil slutte for denne gang med at sige mange tak til bestyrelsen og 
”de”, der har deltaget aktivt i vores havneprojekt gennem hele året. 
 
Og så en lille krølle her til slut: 
Vores klub bliver 75 år i 2013  - skal vi feste? 
 

Jørgen H. Jensen 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK	KØLESER-

 

 

 
Flytterabat 

 
Kolding Marine flytter i november til Fynsvej 113 (også i Kolding). 
Rabat på alle lagervarer afhentet i butikken, Trinholmsgade 21: 

• september  -25% 
• oktober  - 30 % 

ALT	INDENFOR	KØLETEKNIK	&	KLIMA-
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Fælles tur til Skærbæk 
 

Fredericia Motorbådsklubs traditionsrige efterårstur var igen i år lagt 
til Skærbæk. Festudvalget havde lagt sig i selen for, at vi alle skulle 
få en god oplevelse  - og det fik vi, i så rigt mål. 
 
S/S Samoa anduvede lørdag ved middagstid i dejligt vejr. Vi kunne 
se, at der allerede var mange FM standere i havnen. Ved kaffetid var 
der et meget hyggeligt ”omvendt bankospil” med sjove præmier. Alt 
imens dette foregik, var aftenens menu under forberedelse. Uden for 
klubhuset, som vi have lejet, var der en lille pattegris, der snurrede 
over lune kul. Den udsendte herlige dufte til ære for alle nysgerrige, 
der kom forbi. 
 
Grisen var fremragende og blev suppleret med godt brød og sprød 
salat. Det var en ”gourmet middag”, der var stablet på benene. 
 
Aftenen var en hel koncertoplevelse. Festudvalget havde hyret et fan-
tastisk band, så dansegulvet blev flittigt brugt. 
 
Jeg vil gerne her igennem sige tak til festudvalget for det vellykkede 
arrangement. Jeg var én af dem, der ”bare” var med uden at ”yde”. 

 

Formanden og hans kone 
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Skærbæk 01.09.12 

 
Vores Skærbæktur var igen vellykket. Vi var i alt 37 personer, som 
hyggede sig. 
 
Vi startede kl. 10, hvor der skulle hentes proviant hos købmanden. 
Ham, der skulle grille grisen, kom kl. 11. Der var mange, der gav en 
hjælpende hånd, så snart var alt på køl, og bordene sat op. Preben og 
Lene var ballonpustere. Salaten blev hurtigt lavet med Inge og Maj-
brit som hjælpere. Anja havde lavet tzatziki. 
 
Vi spillede omvendt bingo; mange havde små bakker med, som vi 
kunne bruge. Da klokken var 14, gik vi i gang med bingo med 23 
deltagere. 
 
Kl. 19 startede festen, grisen var god, musikken var helt i top. Vi fe-
stede til kl. 1. Alle var flinke til at hjælpe med oprydningen, så kl. ca. 
3 fik vi lukket. 
 
En stor tak til alle de hjælpende hænder. 
 

Festudvalget 
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Caribien  - et paradis for sejlere 
 

Øen Tortola ligger nogenlunde på 18026´nord og 64037´vest, og er én 
af de mange smukke Vestindiske øer, der ligger som en perlerække i 
sydøst  - nordvestlig retning, i en linje fra Venezuela til Florida. Øen 
og byen Road Town udgjorde vores basishavn, da vi sidste forår var 
en flok sejlere fra Fredericia Motorbådsklub, Skærbæk Bådklub og 
Neptun Vejle, der havde en uforglemmelig sejlerferie, og i 2 uger 
sejlede rundt imellem disse pragtfulde øer. 
 

Der findes mange vidunderlige steder her på jorden, som kan påberå-
be sig at være et sejlerparadis; men ingen, der var med på turen, vil 
sikkert benægte, at disse Vestindiske øer må være blandt favoritterne. 
Tortola er britisk, og ligger cirka 15 sømil nord for Charlotte Amalie 
på Sankt Thomas, der er hovedøen blandt de tidligere danskejede øer, 
som vi solgte til Amerika i 1917, fordi pengekassen var tom,  - hvil-
ket den som bekendt stadig er. 
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Og hvilket hav at sejle i … krystalklart, turkisfarvet vand, der var så 
klart som postevandet i en dansk vandhane, og hvor man kunne se, 
hvad der rørte sig 10  - 15 meter nede.  
Luften var ren og klar, 25  - 30 grader, og solen skinnede fra morgen 
til aften.  
Det blæste meget, ikke alvorligt, men en forfriskende behagelig vind, 
der var ideel at sejle i. 
 
Øerne er i deres oprindelse vulkanske, og er begroet med små træer og bu-
ske, noget vindblæste, men de virker grønne, måske ikke ligefrem frodige, 
men på en underlig måde venlige og indbydende. 
 
Der er mange øer, store som små, og man behøver ikke sejle mange timer 
om dagen, så finder man en bugt på læsiden, hvor man kaster anker, eller 
benytter en af de utallige bøjer, der er udlagt til formålet.  
Det kostede kun nogle få dollars at benytte dem, og så ligger man sikkert 
og trygt, hvis det skulle blæse yderligere op. 
 
 

 

Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tel: 76 20 02 26 
ovenvande@ovenvande.com     

Klip annoncen ud af bladet. 
Køb for kr. 100 varer i fiskebutikken og få et bæger 

gratis salat (værdi kr. 30). 
  

mod aflevering af denne kupon. 
Gælder kun annoncen fra det trykte medlemsblad. 
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Befolkningen…. ikke alle øerne er beboede; men enkelte var beboet med 
50  - 100 mennesker.  
Nogle af øerne havde måske en mindre by; men de steder, hvor der var ud-
lagt bøjer, lå der gerne en lille kiosk, hvor man kunne købe de mest nød-
vendige fornødenheder.  
Over alt følte man sig velkommen, over alt var befolkningen søde, smilen-
de og hjælpsomme. 

 
For mit eget vedkommende var jeg skipper på en 39´ katamaran med 
4 kahytter, og god plads til otte ombord.  
 
Som sejler forventer man ikke luksus, men vi er voksne mennesker, 
og en rimelig komfort vil man gerne have, især de sanitære foran-
staltninger skal være i orden, når 8 mennesker, der ikke alle kender 
hinanden, skal bo sammen; men alle viste hensyn, og det fungerede 
fint. 
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Når man er vant til at sejle en kølbåd, er det lidt af en omvæltning at 
gå om bord i en relativ stor katamaran.  
En 39´ Lagoon er en tung båd; men den gør en god fart, og den bjær-
gede sig fint i de høje søer og dønninger, som kom rullende ind fra 
Atlanterhavet, når vi var i frit farvand. Båden er nem at styre, og 
egentlig er det en behagelighed, at den kun krænger ganske lidt.  
 
En katamaran som denne har en motor i hver ponton, og det gør den 
utrolig nem at styre i en havnemanøvre, hvor man kan slå frem og 
bak på den enkelte ponton, så båden nærmest kan vende omkring sig 
selv. 
 
Det vigtigste sejl, når man sejler på disse breddegrader, er solsejlet. 
Alle både er forsynet med et solidt solsejl. Det giver naturligvis en 
vis gene under sejladsen, når man ikke kan se sine egne sejl; men 
solen brænder, og et solsejl kan absolut ikke undværes. 
 
At svømme og snorkle i dette farvand, er et must. Det er fantastisk at 
kunne dykke i koralhavet, og se de spraglede fisk og de svagt duven-
de planter, og måske være heldig at fange en fisk eller en lobster. 
 
Der er mange firmaer, der udlejer både i dette farvand, og udnytter 
man alle bådens køjepladser, er det ikke meget dyrere end en charter-
ferie til Gran Canaria. 
 

Hans Villund 
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Optagning 
 
Så er det tid til landgang for bådene, og vi vil her i efterårsudgaven af 
Orientering gentage det, vi præciserede på stormødet i Dronning 
Margrethe hallen sidste år i januar måned. 
 
Det er ikke tilladt at efterlade sin båd på klodser og træbukke. Både-
ne skal stå i stålstativer, og konstruktionen skal være således, at bå-
den hviler på stativet, så det ikke kan rykke sig. 
Da vi har en arealleje, som også skal betales om sommeren, vil det 
være en økonomisk gevinst for den enkelte bådejer, hvis stativet kan 
klappes sammen. 
 
Bestyrelsen vil gå en runde, her inden optagningssæsonen starter, og 
mærke de stativer og bukke, der ikke er godkendte. Så har dit stativ 
fået en gang ”spray”, eller er du i tvivl., så kontakt havnefogeden. 
 
Og så den lille positive: 
I Fredericia er vi superheldige. Vi har undgået at skulle ud og inve-
stere i 500 stk. standardstativer af den dyre slags. 
Vores sublift kan klare det hele i én arbejdsgang. Der er forlydender 
om, at det bliver markant dyrere i mange af vore nabohavne, da man 
ikke har tilladelse til at køre med båden hængende i krogen og kun 
hvile med lidt af kølen på lastbilens lad.  
Der er krav om, at der skal være støttejokere omkring båden. 
 
Så har du træstativ  - så græd ikke.  
Det kunne have været meget værre. 
 

Jørgen H. Jensen 
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TARPGAARD	A/S	
Glas - og Alufacader 

Glarmestre: 
 
Hanne Rasmussen Tlf.: 75 94 07 56 
John Thomsen Tlf.: 20 64 83 87 
Allan Sørensen Tlf.: 27 64 58 89 
 

Vesterballevej 15 - 7000 Fredericia 
www.tarpgaard.dk  info@tarpgaard.dk 

 

GLASREPARATIONER 
DØGNET RUNDT 

 

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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Uddybning til efteråret 
 
Da der blev foretaget uddybning af lystbådehavnen i den nye del, var 
der nogle områder, hvor arbejdet ikke blev gjort godt nok. 
 
Der er stadig enkelte områder, hvor vanddybden ikke er tilfredsstil-
lende, og der ligger nogle pælestumper på bunden. 
 
Der er i sommer arbejdet med diverse fartøjer og dykkere på at kort-
lægge de steder, der er problemer. Til efteråret kommer der et uddyb-
ningsfartøj og retter op på problemet, dels med at grave og dels med 
at fjerne de gamle pælestumper. 
 
For at dette kan ske, skal pladserne på de nye broer ved F  - molen 
samt ved flydebroerne H, I og J være ryddet, når uddybningen skal 
ske.  
Senest i løbet af november 2012, når de fleste både er kommet på 
land, skal de resterende både, der stadig ligger i vandet, forhale til 
lystbådehavnens nordlige ende, hvor de midlertidige pladser kan an-
vises af havnefogeden. 
 

Redaktøren 
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Rædsel 
 
Hvis man har problemer med at få brugt sine dollars, kan man jo bare 
lade bygge en rædsel som nedenstående. Hans Villund mødte skibet, da 
han sejlede i Caribien. 
 

NB NB NB 
 

Har du en god skipper-eller løgne-
historie, så send den på mail til 
bladets redaktion: 
 

 pihlrevision@gmail.com 
 

De bedste historier kommer i bla-
det. Vi vælger så den bedste og gi-
ver en god flaske rødvin til vinde-
ren. 
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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 
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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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Dir. Jørgen Holm Christensen 
Lillenæs 30 • 7000 Fredericia 

Døgnvagt + 45 20 11 82 55   Fax + 45 75 94 07 00 
 

 
 
 
 
 
 

Øresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApS    

www.oeresund-baadservice.dk     baad@mail.dk 
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Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 
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