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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 
 
 
 

Standernedtagning: 
Lørdag den 26. oktober kl.12.00 

 
75 års jubilæum: 
Reception torsdag den 12. december 14  - 
17 på Oven Vande (se omtale side 9) 

 
 

Bestyrelsen 
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Formanden  
siger….. 

Kære sejlere! 
Dette er nok den sværeste orientering, jeg skal i gang med at give jer; 
men jeg kan lige så godt springe ud i det. 
 

I Dronning Margrethe Hallen i 2010 sagde vi, med stort flertal, ja til 
en ny lystbådehavn i Fredericia. Byrådspolitikerne var ved den lejlig-
hed mødt talstærkt op og klappede med, da projektet fik startskuddet. 
Det var sejlernes afslutning på 15 års kamp og opsparing. Kampen 
havde i hele perioden stået mellem sejlerne og byrådet, der signalere-
de større ambitioner end sejlernes. 
Sejlerne frygtede i alle 15 år, at det var dem, og kun dem, der kom til 
at betale. Og det kom også til at holde stik. 
Havnen er nu næsten færdigbygget, men konjunkturerne gør, at der 
mangler kunder i butikken. 
Den ekspansion, vi havde håbet på, er udeblevet, og da de kontraktli-
ge forhandlinger har karakter af ”diktering” og kritik, er vi kommet 
så langt ud, at de er brudt sammen. 
 

Fredericia har haft negativ omtale i en række sager omkring Dan-
markstrappen, privatisering af villaveje og Fredericia Skibsværft, for 
blot at nævne nogle. 
Lystbådehavnen kan desværre blive en ny én af slagsen. 
 

Lystbådehavnens usikre driftsøkonomi har holdt nye sejlere væk, og 
andre er flyttet. Alene over de sidste 5  - 6 år, er der mange, der er 
”flaget” ud af vores havn. Mange af dem har opgivet at kæmpe imod 
forureningerne fra erhvervsområdet. 
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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. 

I har modtaget et brev fra FFL, hvor I har tilkendegivet, om FFL eller 
ADP skal videreføre Lystbådehavnen. 
 

1. Hvis det er FFL, der skal videreføre, skal der en stor økonomisk 
indsprøjtning til fra de enkelte bådejere. Dette skyldes som tidligere 
omtalt, at der er færre sejlere i Danmark, samt at pladskapaciteten i 
Lillebælt er øget. 
 

2. Hvis APD skal videreføre lystbådehavnen, bliver det på markeds-
vilkår, som vi kender fra vores egen hverdag; men hvilken strategi de 
vil lægge for dagen, kan vi ikke vide. Men det bliver næppe billigere. 
Hvor byrådet er henne i den sag, er endnu uvist. 
 

Jeg har set alle stemmesedler igennem, og der er et stort flertal for, at 
ADP skal videreføre lystbådehavnen. 
Jeg ved ikke, om det vil komme til at ske, men på ét punkt kunne det 
være en fordel. Det ville måske vende den negative spiral, vi befinder 
os i, til ro og stabilitet. Det har vi som FFL bestyrelse ikke formået at 
bevare.  
På den ene front har vi skullet markedsføre vores havn i medierne og 
på messer, og på den anden front forsøge at afslutte forhandlingerne 
om vores økonomiske fremtid. 
 

Hvad sker der fremadrettet? 
1. FFL har i juli et FFL møde med en af miljøpolitikerne om de 

gentagende støvgener på havnen. 
2. FFL har i august inviteret hele byrådet til et møde på havnen. 
3. FFL indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i septem-

ber/oktober. (Dagsorden kommer senere). 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Jeg forventer, at generalforsamlingen bliver en hård ”nyser”. Ud over 
en generel orientering forventer jeg også, at forsamlingen skal tage 
stilling til nogle kontroversielle fremtidsperspektiver for ”vores havn”. 
Tilsvarende vil der forhåbentlig hurtigt efter generalforsamlingen 
komme ro på økonomien, så folk ved, hvad de økonomiske perspekti-
ver bliver for havnen og én selv. 
 
Jeg vil slutte med endnu en trist, men på sin vis også en glædelig ny-
hed. Min familie og jeg købte vores otiums drømmehus i Brejning for 
2 år siden. Dengang besluttede vi, at inden jeg gik på pension, ville vi 
flytte båden til Brejning, da vi kun bor 300 meter fra lystbådehavnen. 
Det har vi gjort nu, og båden ligger med både FM og Brejning stander. 
 
I skal vide, at min beslutning ikke skyldes medlemmers brok, eller 
fordi byrådspolitiker Mads Lund i foråret forsøgte at overfuse mig på 
et forhandlingsmøde. Det, at jeg havde været saglig i min argumentati-
on, gjorde hans vrede lidt urkomisk. Men det tror jeg ikke, at han selv 
kunne se. 
Beslutningen er et fælles familieønske. 
 
Dette betyder i praksis, at jeg kun kan være en del af bestyrelsen i FFL 
til nytår; men jeg fortsætter som formand for FM. Her har jeg bebudet 
min afgang i 2015. Dette skete på vores seneste ordinære generalfor-
samling. 
 
Men det er alligevel lidt vemodigt. Jeg er opvokset på havnen og sej-
lede første gang ind i Fredericia Lystbådehavn i egen båd i 1965, så 
min krop er mærket af minder og venner for et helt liv. Det er også 
derfor, at jeg end ikke har overvejet at stoppe mit medlemskab i FM. 
Jeg vil bære en FM stander også i fremtiden. 

Jørgen H. Jensen 
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Flytning 
 

Kolding Marinecenter er flyttet til Fynsvej 113 

 
 
 
 
 

 
Problemer med køleskabet 
i båden. 
Vi kan hjælpe med både 
salg og service.  
 
Kontakt der-
for: 
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Jubilæum FM 75 år 
 
Fredericia Motorbådsklub kan den 12. december 2013 fejre 75 års 
jubilæum. Bestyrelsen havde håbet på, at havnesituationen ville være 
løst inden jubilæet, men sådan skulle det desværre ikke gå. 
Det ville have været et fantastisk jubilæum, samtidig med at et nyt 
havnehus kunne indvies. 
 
Men vores forenings runde dag fortjener at blive fejret, og vor for-
ening  - det er jer medlemmer.  
Så derfor indbydes I alle til reception på jubilæumsdagen den 12. de-
cember kl. 14  - 17 på Oven Vande. 
 
Jeg er sikker på, at når vi senere kommer i mål med et klubhus, vil vi 
også markere dette, og gerne med et brag af en fest. 
 
Hvis jeg som menig medlem blev spurgt om, hvad jeg ønsker mig i 
jubilæumsgave, ville svaret helt klart blive: ”vores gamle stjålne 
møbler tilbage”. 
Som I sikkert husker, blev der i forbindelse med politianmeldelsen 
udlovet en dusør på 5.000 kr. til den, der kan komme med oplysnin-
ger, der kan bringe møblerne tilbage. Det står stadig ved magt. 
 
Hvorfor nævne det i forbindelse med et jubilæum? Svar: bestyrelsen 
har fået et varmt tip, som vi går til politiet med efter udsendelsen af 
bladet. 
Baggrunden for, at vi venter, er at tipset desværre peger på et af vore 
medlemmer, som herved får mulighed for anonymt at henvende sig 
til formanden og få sagen bragt ud af verden. 
 

Jørgen H. Jensen 
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Seneste orientering inden deadline 
 
Uha, hvor har der været meget skriveri i pressen på det seneste om 
vores sammenbrudte forhandlinger med ADP. Parterne på begge si-
der har virkelig lukket op for posen i de skrevne medier, selv om vi 
ved, at det ikke er et forum at føre forhandlinger i. 
Nuvel, det kan sætte nogle ting på plads og måske rense luften lidt. 
 
Facts pt. er følgende: 
Vi har afholdt orienteringsaften for byrådspolitikerne den 14. august. 
Et møde, som borgmester Kenny Bruun Olsen foreslog, at hans kol-
leger skulle boykotte. Ikke alle fulgte hans råd, og Inger Nielsen 
(konservativ, Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti), Børge Larsen 
(Venstre) og John Bader (løsgænger) mødte op. 
Vi havde en god aften, og min fornemmelse var, at de ikke var fuldt 
orienteret fra deres politikerkolleger, der sidder i ADPs bestyrelse. 
Alle 4 havde mange gode spørgsmål, og de fik én på opleveren, da 
det gik op for dem, hvad vi er oppe imod. Alene det at vi betaler mar-
kant mere i renter på vore ADP lån (over 5 %) end vore naboklubber 
som Middelfart, Kolding og Vejle (imellem 1,2 og 2,45 %). 
 
Vi har planlagt et FFL bestyrelsesmøde den 29. august, og her vil vi 
planlægge den kommende ekstraordinære generalforsamling. 
 
Som det fremgår af dagspressen vil bestyrelsesformand Arne Tirs-
gaard fra ADP invitere FFL til nye forhandlinger. Vi har i skrivende 
stund ikke modtaget tidspunkt og dagsorden, men vi hilser naturlig-
vis initiativet velkommen. 
 
Vi står over for et kommende kommunalvalg  - og kan det bruges til 
noget? Jeg tror det ikke. 
Hvis Mads Lund bliver genvalgt, beholder han formentlig ADP be-
styrelsesposten og ændrer ikke mening. 
Uffe Steiner genopstiller ikke, men lur mig, om ikke der er lavet afta-
ler om, at han bliver siddende i bestyrelsen. 
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Tilsvarende er det en post med honorar i, så det kan være en post, der 
kan overdrages med betingelser. Men sådan er politik ”desværre”. 
 
Dagsordenen for den kommende generalforsamling tør jeg pt. ikke 
spå om. Det kan være opløsning af FFL for at komme ud af havne-
kontrakten; men det kan også være nye tiltag fra vores ejere eller 
krav fra kommunen. 
 
Min egen situation  som en del af FFLs bestyrelse ophører pr. års-
skiftet. Det problem skal vi have løst i FM. 
 
Jeg antager, at vi på baggrund af kommende forhandlinger med ADP 
måske skal have vores 2 mio. kr. til klubhuset i spil. Det vil kræve en 
ekstraordinær generalforsamling, og tilsvarende skal der måske ske 
en bestyrelsesrokade for at lukke hullet efter mit FFL exit. 
 
Det er, hvad jeg ved lige nu. Ha’ en god sensommer. 
 

Jørgen H. Jensen 
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15 år blev det til 
 
Voksne mænd græder ikke, slet ikke når man er sejler, så må det jo 
være vinden, for en tåre i øjnene har jeg nu. 
 
I 15 år har jeg nydt at være medlem af FM. Jeg har nydt at have min 
båd i Fredericia Lystbådehavn.  
 
Jeg har glædet mig sammen med gode venner, og i al beskedenhed 
har jeg vel ydet lidt, ikke mindst de år jeg redigerede Orientering. 
 
Nu vil jeg ikke mere.  
Jeg er én blandt mange, der forlader havnen.  
Jeg flytter min båd, ikke af nød, men fordi jeg ikke kan lide tonen i 
havnen længere. 
 
Jeg nåede at være formand for FFL i 2 måneder, og en lignende be-
styrelse har jeg aldrig arbejdet sammen med. Der var intet, der funge-
rede. 
 
Jeg trak mig, da medlemmerne i FM forlangte 1. prioritet i havnehu-
set, hvis vi skulle spytte 2 mio. i huset.  
 
Jeg vidste, at nu går det galt, og jeg ville ikke være med til at skyde 
lystbådehavnen i sænk. 
 
Nu har FM 2 mio. i banken, og det er jo dejligt. Der er bare det ved 
det, at vi kan ikke gå i banken og tisse.  
 
Havde vi investeret i havnehuset, så kunne vi gå derind og komme af 
med vandet; og selv om ADP måske havde snuppet huset, så havde 
det stadig ligget der, og vi kunne stadig komme af med stort og småt. 
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Jeg tror nok, at vores formand barsler med tanken om en økonomisk 
støtte til det indskud, som vi forventer kommer nu. Helt fint, hvad 
skal vi ellers bruge pengene til?  
Jo, hvad med at holde en kæmpefest til efteråret. FM har 75 års jubi-
læum. 
 
FFL har udsendt et brev, hvor de groft manipulerer med alt det fryg-
telige, der vil ske, hvis ADP overtager havnen. Jeg har aldrig oplevet 
noget så uanstændigt, - og nu opkræver FFL jo selv et kæmpebeløb, 
20  - 30.000 fra de gamle sejlere, og som jeg ser det, er de penge væk 
om få år. 
 
Jeg er ked af at forlade Fredericia Lystbådehavn. 
Tilbage er kun at sige tak for 15 dejlige år. 
 

Hans Villund 
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FFL render fra sit ansvar 
 
Det hele startede under forårsklargøringen på vinterpladsen. Pludse-
lig kom der 380 volt på alle 220 volt stikkontakter, som hang på heg-
net ud mod indkørslen fra Røde Banke og hen mod gitterporten.  
 
Det medførte, at en del elektronik og min elektroniske lader til over 
2.000 kr. brændte af. Det gik også ud over andre bådejere ved samme 
lejlighed.  
 
Ved henvendelse til havnefogeden med problemet, slog han bare ar-
mene ud med følgende kommentar: ”Det er ikke mit problem”. Så 
mailede jeg til Søren Kragelund, som ville undersøge, om de havde 
en forsikring, der dækkede sådanne skader.  
 
Tilbagemeldingen var negativ. FFL ville ikke dække; men det blev 
lagt ud som om, det var vores egen skyld, eller jo, elleverandøren 
TREFOR, det var jo deres anlæg.  
 
Men TREFORs net slutter ved sikringsskabet, og alt, hvad der bliver 
sat til på den anden sid af skabet af 380 volt kabler, er lavet af FFL, 
som interimistisk installation, sikkert ikke lavet af kyndig personale 
efter de gældende regler som stærkstrømsbekendtgørelsen.  
 
Var det blevet lavet af et anerkendt elfirma, havde de nok haft en for-
sikring, som dækker de uheld, som firmaets folk laver. Nu er det må-
ske lavet af personer uden det fornødne kendskab til el. 
 
Som jeg ser sagen, kan det kun være FFL, der er den ansvarlige i 
denne sag. FFL er arbejdsgiver for havnefogeden og den frivillige 
arbejdskraft.  
Det er jo også FFL, der står som ejer af lystbådehavnen, og som lejer 
af vinterpladsen (ejet af ADP).  
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Så FFL må også have ansvaret for de tekniske installationer, såsom 
vand og el.  
 
Som arbejdsgiver må man jo have en forsikring for de faste folk og 
den frivillige stab. Alt andet ville være uforsvarligt. Det giver kun 
utilfredse medlemmer, måske med medlemsflugt til følge. 
 
Kopi af ovenstående brev er også sendt til Dansk Sejlunions juristers 
brevkasse: ”Spørg sejlerne”, som de har i klubbladet ”Sejler” for en 
udtalelse og en vurdering af sagen. 
 

Ove Laursen B008 
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Gensyn med kanalerne omkring 
Mecklenburg Vorpommern 2013 

 
 
 
 
 
 

             Feline på åbent vand      Besætningen på Feline venter ved slusen 
 

Feline og Sophie har igen været på kanaltur, og Aksel har skrevet 
dagbog og endnu engang givet os lov til ”at være med”. 
 

Søndag den 5. maj 2013 
Vi stod ud af Fredericia Lystbådehavn omkring middagstid, både m/s 
Sophie og m/s Feline. Solen var begyndt at titte frem, og vinden var 
blot 4  - 5 sm fra sydvest. Da vi rundede Brandsø, var det høj solskin 
og rigtig pænt varmere i styrehuset. Vinden havde lagt sig til om-
kring 3 sm, en flot tur og en god start på vores første togt.  
At runde Årø fyr i  2 sm er da bare helt okay, det er ikke så ofte det 
sker, og at krydse Genner Bugt i næsten havblik er da også ”vild luk-
sus”. Vi syntes alle, at vinteren har været meget lang, og vi håber nu 
bare på, at solen og varmen må ”bide sig fast”, så vi får en god ople-
velse ud af det. Vi ankom til Sønderborg ved 19 tiden om aftenen. 
 

Mandag den 6. maj 2013 
Vi stod op kl. 5.00 og fik lidt morgenkaffe og drog af sted ved 6 ti-
den med ca. 52 sm foran os. Vi har planlagt at gå direkte fra Sønder-
borg til Fehmarn Sund og tage en overnatning der, inden de sidste 25 
sm til Travemünde. Det blev så Orth på sydvestsiden af Fehmarn, vi 
gik ind til kl. 15.00 efter 9 timers sejlads, hvor vi kun så få andre 
lystbåde på vandet. Det er blevet klart varmere i vejret. Jeg tror fak-
tisk, vi godt kan nå op på de 20 grader i eftermiddag. I morgen bliver 
der ikke så langt at sejle. Vi vil til Travemünde, og så er vejen jo 
åben ind til Lübeck og kanalsystemet, foreløbig ned til Lauenburg. 
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Tirsdag den 7. maj 2013 
Vi startede mod Travemünde i havblik og nyd turen ned under Feh-
marnsundbroen og ned mod Travemünde, hvor det dog tog lidt til 
med vinden på vej nedover, men gudskelov fra en nordøstlig retning, 
så vi fik den sådan lidt ”agten for tværs”.  
Vi gik ligesom i 2010 ind til Böbs skibsværft, hvor vi kom af med 
15,20 € for en overnatning, fordi vi også skulle betale 1,40 € som en 
slags skat pr. person. 
 
Onsdag den 8. maj 2013 
Vi startede dagen med at sejle over til tankanlægget og tanke diesel 
til 1,58 € pr. liter, ca. 12,15 kr. pr. liter, hvilket jo ikke er så galt end-
da. Da vi havde fået fyldte tanke, sejlede vi ind mod Lübeck, en rig-
tig smuk tur, hvor vi lagde til ved LMC Lübecker Motorboot-Club 
e.V.  
Et rigtigt hyggeligt sted hvor vi sad oppe i land og spiste og hyggede 
”rødvin”, og sluttede aftenen af med at besøge deres lokale 
”værtshus” eller klub. Det var rigtigt hyggeligt. 
 
Torsdag den 9. maj 2013 
Så er det tid til at starte turen ned af kanalerne.  
Vi har planlagt at sejle til Wassersportsverein Mölln i dag, gennem 5 
sluser: Schleuse Büssau, Krummesse, Berkenthin, Behlendorf og 
Donnerschleusen, en tur på omkring 30 kilometer, hvor vi blev løftet 
i alt 11,83 meter. Mölln har ikke forandret sig væsentligt siden 2010. 
Dog har de fået ny havnemester, og prisen er stadig 9 € for en over-
natning. 
 
Fredag den 10. maj 2013 
Vi blev i Mölln en ekstra dag, fordi Poul Erik havde computerproble-
mer med sin GPS og lige skulle have styr på det, så vi fik også set 
lidt af området igen, og jeg fik mit tyske telefonkort til telefonen tan-
ket op igen. Poul Erik og jeg tog toget ind til Lübeck for at få penge-
ne retur for noget software, som Poul Erik havde købt på udturen, en 
smuk tur.              Fortsættes side 20 
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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 

 

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. 

Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tlf: 76 20 02 26 
ovenvande@ovenvande.com     
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Lørdag den 11. maj 2013 
Vi startede dagen med, at Poul Erik ikke havde noget olietryk, da han 
startede motoren, og ved nærmere undersøgelse viste det sig, at der 
heller ikke var noget tryk på gearindikatoren, hvilket indikerede, at 
det var et strømproblem, vi var ude i. Det viste sig da også, at det var 
oppe i instrumentbrættet, der var et knækket stik ved starteren. Det 
blev ”fnilret”, og så var der tryk igen.  
Så fortsatte vi turen ned mod Lauenburg, en tur på ca. 34 kilometer 
gennem 2 sluser, Witzeeze og Schleuse Lauenburg, som tilsammen 
sænkede os 8,13 meter. Lauenburg kunne byde på en skøn spadsere-
tur gennem byen og de gamle huse. 
 
Søndag den 12. maj 2013 
Fra Lauenburg sejlede vi ud i floden Elben, hvor vi skulle 66 kilome-
ter op ad floden mod strømmen. Det var dog ikke så slemt, som vi 
havde frygtet, strømmen løb med ca.2,5 mil, så vi kunne holde en 
fart på godt 4 mil i timen, så vi besluttede at tage hele vejen op til 
Dömitz i et træk, og det gjorde vi på 8,5 time, og mødte ikke særlig 
mange både undervejs, sikkert fordi det var søndag og lægterne holdt 
fri.  
Nu trængte vi også lige til at puste ud, så vi blev en ekstra overnat-
ning her i Dömitz, på Wassersportscenter Stockmann. Vi fik slappet 
af og handlet lidt ind, og så var det Mors Dag, og vi besluttede at gå 
op på Dömitz Beach Club og Wellnescenter og spise. Det blev rigtig 
hyggeligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Der skal sejles langsomt, kun 6 km/t  Så skønt ser det ud i kanalerne 

 
Fortsættes i næste nummer 
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Solnedgang Santa Monica,  Californien 2. september 2013 

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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