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Roskilde Fjordudvalg (RFU)   www.roskildefjordudvalg.dk 
Roskilde Kommune, Veje og Grønne Områder, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde        Tlf. 4631 3719 
 
 
Referat af fællesmøde  
Torsdag, den 13. marts 2014, kl. 18:00 – 20:40 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn. 
 
Deltagere  
Lennart Bess (LeB) (kl. 18 – 19), Liselotte Betz (LiB), Rasmus Bovin (RB), Michael S. Olesen (MO) 
og Dan Kjersgaard (DK). Afbud fra Jørgen Binzer (JB), Søren Bertelsen (SB) og Per Berg Hansen 
(PH). 
Det skal bemærkes, at MO kom sejlende (naturligvis for sejl) til mødet fra Roskilde!  
  
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 5. marts) og med DK som 
referent. En aktion markeres ved fed skrift for personens initialer. DK tilføjelser efter mødet er vist 
med kursiv.   
 
1. Administration 
  
1.1 Referat af fællesmøde 24. oktober 2013. Godkendelse og aktioner. Referatet blev godkendt, 
og de fleste aktioner er gennemført.   
 
1.2 Fortegnelser. Intet nyt. 
 
1.3 Ny aftale med entreprenør 2014-2019. Aftalen blev underskrevet på rådhuset i Roskilde den 4. 
december 2013. LiB tog et billede af RB og DK, som MO derefter lagde ind på hjemmesiden.  
  
1.4 Hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk. Nyhedsmail #4 blev udsendt 9/12/2013 med info 
om diverse ajourføringer af fortegnelser. MO bedes tilføje numrene 300A og 305 til søkort 118/3.  
 
1.5 Diverse siden sidst.  
Nyt vedr. havne. Roskilde Havneselskab har fået godkendt havneudvidelsesprojektet der giver 
plads til yderligere 110 sejlbåde; fyrlinien til Roskilde forventes at blive nedlagt. Et reduceret 
projektforslag til ny Østby Havn er udarbejdet og indsendt, men endnu ikke behandlet.     
Allan, Bodil og isskruninger. 
Vintersæsonen var usædvanlig på flere måder. ”Allan”, en kortvarig men voldsom storm fra 
sydvest i slutningen af oktober gav store skader på Frederikssund Lystbådehavn. ”Bodil”, en 
langvarig storm fra nord i begyndelsen af december gav massive oversvømmelser i Frederikssund, 
Jyllinge Nordmark og sommerhusene ved Hyllingeriis. Det har været varmt og Fjorden var kun  
tilfrosset i januar – men nok til at det smeltende opbrud ved kraftig søndenvind gav mange fejl på 
vores sømærker og mærkelige isskruningsskader på Sønderby Havn. MO har haft mange gode 
sejlture på Fjorden i løbet af vintermånederne. 
       
2. Økonomi  
 
2.1 Årsregnskab 2013 – og sammenlignet med budget 2013. Resultatet blev et underskud på 
19.337,92 kr. mod et budgetteret overskud på 15 kr. Årsagen er et betydelig større indkøb af 
flydende sømærker end forventet. 
 
2.2 Forbrugerprisindex januar 2014. LiB oplyser at FPI 2014 = 129,7 med reference til 
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx   
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3. Planer for 2014 
 
3.1 Farvandsafmærkningen. Ingen ændringer.  
  
3.2 Materiel. Der skal indkøbes topbetegnelser! Endvidere vurderer RB om kæderne til sømærker 
med 13 mm kæde skal udskiftes. 
 
3.3 Dybdemålinger. Som allerede drøftet i 2013 bedes RB opmåle ved RFU 202, bl.a. finde den 
’pulle’ der var årsagen til etableringen af sømærket samt anvise en passende (ny) position. 
Endvidere bedes RB bestemme positionen af ”stenen” øst for RFU 300 samt vanddybden over 
stenen. MO regner med at tage kontakt til bekendt (Kim Rørbech?) med henblik på diverse andre 
dybdemålinger, bl.a. mellem RFU 310 og RFU 312.  
 
4. Årsmødet: Torsdag, den 10. april 2014, kl. 18:00 i Frederikssund Sejlklubs klubhus  
 
4.1 Forslag? Ingen. 
 
4.2 Budget 2014. Der blev valgt uændret m-takst: 45 kr./m, og vi accepterer et moderat underskud. 
DK tilretter budgettet, med udgifter stort set lig 2013.  
 
4.3 Dagsorden. Samme dagsorden som sidste år. LiB ajourfører dagsordenen. Som budskab (MO 
ønske) ved beretningen beder DK repræsentanterne komme frem med eventuelt lokalt kendskab 
til uafmærkede sten og grunde.  
 
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LiB udsender indkaldelsen som mail 
med vedhæftet dagsorden samt DK’s årsregnskab 2013 + budget 2014. Der udsendes til de 20 
repræsentanter samt Per Berg Hansen, Piet Jansen og Leif Egelund. DK bestiller skipperlabskovs 
hos Fru Bonde og fremskaffer projektor, og MO medbringer godt øl. LeB medbringer bærbar 
computer (med mulighed for adgang til internettet).  
 
5. Kommende møder 
 
5.1 Fælles inspektionssejlads. MO har sejlet adskillige gange på Fjorden efter isen var væk, og har 
et godt indtryk af sømærkernes tilstand, bortset fra i Lilleørenden samt Lejre Vig. MO udarbejder 
tilstandsrapport baseret på sine observationer, og mailer den til RB og DK. Der er derfor næppe 
behov for en ’normal’ fælles inspektionssejlads. 
      
5.2 Bestyrelsesmøde: ½ time før årsmødet og umiddelbart efter årsmødet. 
  
6. Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 


