Roskilde Fjordudvalg (RFU)

www.roskildefjordudvalg.dk

Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

Tlf. 4631 3719

Referat af årsmøde den 10. april 2014 i Frederikssund
Deltagere (funktion vist i parentes, for RFU repræsentanter er anført havnens nr. og navn):
Lennart Bess
Søren Bertelsen
Frank Høyer Rasmussen
Liselotte Betz
Michael S. Olesen
Erik Ludvigsen
Jørgen Binzer
Bjørn Jensen
Eric Munch
Dan Kjersgaard
Kim Larsen
Ove Holst
Per Berg Hansen
Piet Jansen
Leif Egelund
Niels Erik Sørensen

(2, Frederikssund)
(6, Jyllinge)
(7, Veddelev)
(9, Roskilde kommunale Havn samt ”RFU sekretær”)
(10, Roskilde Havneselskab samt webmaster)
(12, Kællingehaven)
(13, Herslev)
(15, Gershøj samt revisor)
(16, Møllekrogen)
(17, Sønderby samt formand)
(18, Skuldelev)
(20, Strandlund)
(Havnefoged Frederikssund Lystbådehavn samt ”RFU Vagt”)
(Repræsentant for Dansk Sejlunion, og bosiddende i Veddelev)
(revisor, medlem af havn nr. 10)
(Gæst fra Roskilde, medlem af havn nr. 10 og 11)

12 havne var således repræsenteret.
Afbud fra havn nr. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14 og 19.
Årsmødet blev varslet og Dagsorden udsendt af Liselotte Betz fra Roskilde Kommune med mails
af henholdsvis 14. marts og 25. marts:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab 2013
4. Budget 2014
5. Valg til Roskilde Fjordudvalg
6. Eventuelt
Årsmødet blev indledt med en velkomst af Dan Kjersgaard (DK) samt en præsentationsrunde.
1. Valg af dirigent
Piet Jansen (PJ) blev foreslået og valgt med akklamation.
2. Bestyrelsens beretning blev givet af DK
Administrative forhold
Ajourføring af ”fortegnelser”. DK fortalte kort om de 5 fortegnelser, der løbende ajourføres og kan
læses på hjemmesiden. Fortegnelserne indeholder data og oplysninger om 1) De nuværende 20
medlemshavne (bl.a. bidragstallene), 2) Repræsentanterne, 3) Havnefogederne, 4) Bestyrelsen og
andre kontaktpersoner, 5) De nuværende 114 sømærker. De første 3 fortegnelser blev sendt rundt
med henblik på ajourføring.
Hjemmesiden. Tak til Michael S. Olesen (MSO) for at fungere som webmaster, og løbende
indlægge nye referater, dokumenter, fotos og informationer. Der blev i 2013 udsendt nyhedsmail
#4 for at gøre opmærksom på sådanne nyheder.
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Ny aftale med entreprenør. Vi har i mere end 5 år haft et godt samarbejde med vores nuværende
entreprenør, Rasmus Bovin, i henhold til en aftale, der udløber 15. april 2014. Den 4. december
2013 indgik vi en ny aftale med ham gældende for perioden 15. april 2014 til 15. april 2019.
Betingelser og arbejdsbeskrivelser for entreprisen kan læses på hjemmesiden, og der er kun få
ændringer i forhold til de hidtidige betingelser og arbejdsbeskrivelser.
Nyt vedrørende havne. En ny bro i Jyllinge Lystbådehavn i 2013 medfører at bidragstallet fra og
med 2014 er hævet med 74 m. Projektet med at få udvidet Roskilde Havneselskab med broer til
110 nye pladser fortsætter, mens projektet ny havn ved Østby delvis er gået i stå.
Farvandsafmærkningen 2013
Ved inspektionssejladsen 6. april konstateredes ca. 40 fejl og entreprenøren færdigmeldte
retableringen af sømærkerne den 1. maj. Det fremgår af følgende oversigt at vi i 2013 havde 114
sømærker; vi har fortsat den gradvise udskiftning af stager med flydere, og forsøg med at udskifte
kæder med tov. På forsøgsbasis blev der endvidere hægtet ’offerzink’ på kæden til 5 af flyderne.
Stager
Flydere med kæde*
Flydere med tov
Sømærker i alt
* heraf med lys

2008
46
63
0
109
7

2009
40
63
7
110
7

2010
31
66
12
109
7

2011
27
71
13
111
7

2012
23
71
18
112
7

2013
18
72
24
114
7

I 2013 etableredes to nye sømærker, RFU nr. 300A og 305, RFU nr. 300 blev flyttet og RFU nr.
304 blev flyttet og fik ændret type fra BY til G. Disse ændringer er bl.a. vist på hjemmesidens
forside og indført på søkort 118/3. I løbet af sæsonen konstateredes (og udbedredes) ca. 8 fejl.
DK bad indtrængende alle om hurtigt at indmelde fejl på sømærkerne til vores RFU Vagt, der er
ansvarlig for at føre vores meldejournal og aftale det nødvendige med vores entreprenør. Bemærk
at en fejlmelding (eller anden vigtig information) nu også kan gives ved at skrive en mail fra
hjemmesidens forside til kontakt@roskildefjordudvalg.dk. DK bad om også at få indmeldt fejl vedr.
topbetegnelser samt eventuelle grundstødninger og overraskende dybdeforhold.
Farvandsafmærkningen 2014
Dette års inspektionssejlads blev ekstraordinært udført af MSO bl.a. fra egen sejlbåd medio marts.
Tilstandsrapporten viser at vinteren har medført 30 - 35 fejl, bl.a. på de 18 stager. Da broen ved
Frederikssund var lukket i marts måned, er Rasmus Bovin kun lige kommet i gang med dette års
retableringer og reparationer. Der er fokus på også at få udført reparationer vedr. topbetegnelser.
Rasmus Bovin regner med at kunne færdigmelde farvandsafmærkningen ca. 1. maj, og han har i
øvrigt oplyst at vores lager af stager på molen i Østby forsvandt med højvandet fra stormen ”Bodil”.
Planer
Vi har bedt Rasmus Bovin foretage supplerende dybdemålinger øst for RFU nr. 300 samt omkring
RFU nr. 202.
Fortsat indsamling af erfaringer med flyderne: kædetype, kædebeskyttelse med ’offerzink’,
anvendelse af tov, størrelsen af betonankrene.
Der er p.t. ingen planer om flere eller færre eller ændrede sømærker.
Ajourføring af vedtægt (?)
Kommentarer til beretningen blev besvaret undervejs. Vi holdt nu en pause i årsmødet for at nyde
skipperlabskovsen (hjemmelavet fra ”Fru Bonde”), og de af MSO medbragte specialøl. Herefter
blev dagsordenen genoptaget.
3. Årsregnskab 2013
DK gennemgik det med mail af 25. marts udsendte årsregnskab, der er opbygget svarende til
entreprenørens ydelser, jf. ”Betingelser for vedligeholdelsesentreprise” på hjemmesiden.
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4. Budget 2014
DK fortsatte med dette års budget, som er meget lig sidste års regnskab, bl.a. er m-prisen fortsat
sat til 45 kr.
Årsregnskabet og budgettet blev taget til efterretning.
5. Valg til Roskilde Fjordudvalg
Hele bestyrelsen er på valg hvert år: Dan Kjersgaard, Michael S. Olesen, Søren Bertelsen, Lennart
Bess og Jørgen Binzer blev alle genvalgt med akklamation. Ligeledes genvalgtes Leif Egelund og
Bjørn Jensen til revisorer.
6. Eventuelt
”Allan” og ”Bodil”. Vi tog en runde og fortalte hver især om disse to stormes påvirkning af egen
havn og lokalområde. Bodils højvande satte de fleste havneområder under vand, men lokale
ødelæggelser var generelt mindre end frygtet. Værst gik det ud over Frederikssund Lystbådehavn,
hvor Allan løsrev det meste af flydebro 5 og noget af flydebro 4; budgetteret reparationsudgift ca.
1.5 mio.kr.
”Supplement til Søkort 118”. MSO opfordrede alle til at fortælle om lokal viden om sten og grunde
som ikke er vist på søkortet. Jørgen Binzer nævnte en sten i den nordlige ende af Kransekrog, og
DK en meget stor sten lidt vest for Sønderby Havn.
”Brandmanden”. Niels Erik Sørensen foreslog at kalde vores nye sømærke RFU nr. 305 for
Brandmanden med henvisning til et godt foto af en brandmand (i våddragt) stående på en sten på
pullen og med Roskilde Domkirke i baggrunden; det var tydeligt lavvande da billedet blev taget, så
der er skønsmæssigt 1,8 m vand over denne sten.
Link til RFU’s hjemmeside. Ved mødet blev alle havne opfordret til at etablere link fra egen
hjemmeside til www.roskildefjordudvalg.dk!
Afslutning
DK sluttede med at takke PJ for veludført dirigenthverv, årsmødets deltagere for fremmødet, og
ønskede alle en god sæson
Referent: DK
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