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Status  11. marts 2021 
 
På grund af Corona-pandemien blev det desværre ikke muligt at mødes fysisk til det planlagte 
fællesmøde i marts. I stedet gives her af Dan Kjersgaard (DK) et kort statusnotat for arbejdet i 
RFU. 
 
1. Administration 
1.1 Årsmødet 22. oktober 2020. Det blev heldigvis muligt at gennemføre dette udsatte årsmøde, 
og referatet er lagt ind på hjemmesiden. 
1.2 Årsmøde 2021. Tak for modtagne svar på mail af 25. februar; konklusion: Vi planlægger at 
årsmødet afholdes 3. november 2021 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn. 
1.3  RFU Sekretær. I forbindelse med Liselotte Reimers (LR) pensionering har Roskilde Kommune 
udpeget Maria Ann Jensen (MAJ) som RFU Sekretær. Og det er således MAJ's telefonnummer 
46313706, der nu vises i vores 'brevhoved'. Endvidere har kommunen udpeget Klaus Thomsen 
(KT) som repræsentant for Roskilde kommunale Havn, og det vil normalt være KT, der 
repræsenterer kommunen ved RFU's møder. DK har haft et første møde med MAJ og KT (og 
sammen med LR) på kommunen den 5. november 2020. 
1.4 Fortegnelser De 4 fortegnelser er blevet ajourført, se vedhæftet fil, og indlægges snarest på 
hjemmesiden. Husk adgangskoderne ”Fjordudv-2019” til fortegnelserne og ”Fjordudv-2017” til 
søkortene. 
 
2. Økonomi 
2.1 Årsregnskab 2020. Det reviderede regnskab er som vanligt omgrupperet og vist sammen med 
et forslag til budget 2021, se vedhæftet fil. Som allerede nævnt ved årsmødet 2020 fik vi et meget 
stort overskud på årsregnskabet 2020, og med et forventet stort overskud på budget 2021 synes 
det muligt at sænke m-prisen fra 40 til 35 kr. i 2022. 
2.2 Prisregulering 2021. I aftalen med vores entreprenør Rasmus Bovin (RB) indgår der en årlig 
prisregulering på de givne ydelser baseret på årets januar-forbrugerprisindex. Dette er i 2021 lig 
med 103,6. Da vores udgangspunkt er prisindexet i januar 2014, som var lig med 98,9, kan 
prisreguleringsfaktoren for 2021 beregnes til 103,6/98,9 = 1,048. 
 
3. Aktioner 
3.1 Retablering af farvandsafmærkningen 2021. (RB) 
3.2 Inspektionssejlads 2021. RB kommer med forslag til dato. Både Michael Schäffer Olesen 
(MSO) og DK regner med at deltage. I vinterperioden (hvor vi ikke vedligeholder 
farvandsafmærkningen) har vi fået indmeldt fejl på RFU 228 og RFU 104. 
3.3 RFU sømærker. Ajourføring af oversigten over positioner mv. for vores p.t. 116 sømærker (DK). 
3.4 Lageropgørelse. Status for RFU materiel i container primo 2021 (RB). 
3.5 Kronprinsesse Marys Bro. Tydeliggørelse af gennemsejlingsfag (MSO, LB, DK og ?). 
3.6 RFU 105 og RFU 105A. Justering af positioner (RB, DK). 
3.7 Nyt sømærke RFU 252 (YB). (RB). 
 
4. Næste fællesmøde 
Lad os indtil videre holde kontakt telefonisk og ved e-mails. Jeg regner med at vi skal mødes en 
gang inden 3. november, hvor vi bl.a. skal forberede årsmødet. Lad os se hvornår vi har behov og 
mulighed for et fysisk fællesmøde. 
 
Og lad os håbe på en god sejladssæson 2021. 


