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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  
Onsdag, den 15. februar 2017, kl. 18:00 – 20:20 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn. 
 
Deltagere  
Jørgen Binzer (JB), Søren Bertelsen (SB), Per Berg Hansen (PH), Lennart Bess (LB), Liselotte 
Reimers (LR), Michael S. Olesen (MO), Rasmus Bovin (RB) og Dan Kjersgaard (DK).  
  
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 9.februar) 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. Godkendelse og aktioner. Fællesmøde 2. november 2016. Referatet godkendt 
og aktioner er gennemført. 
  
1.2 Fortegnelser. Fortsat usikkerhed om hvem der er repræsentant for Frederikssund 
Kommune vedr. havn nr. 1; DK  følger op. Ny kontaktperson til Geodatastyrelsen (vedr. 
søkort 118) er Jes Carstens. Erik Ludvigsen, repræsentant for havn nr. 12, har fået ny 
mailadresse. 
  
1.3 Hjemmesiden www.roskildefjordudvalg.dk. LB og MO arbejder fortsat på at få 
genindlagt de 5 kortudsnit af søkort 118 på forsiden, nu med en adgangskode; og 
ligeledes den nyeste udgave af hele søkortet. Det forventes gjort inden årsmødet i april. 
 
1.4 Diverse siden sidst. 

 Brovagt nedlægges. Der er fremlagt forslag om at Frederikssundbroen skal overgå 
til fjernbetjening i 2020. 

 RFU 212 og  RFU 300 B. Søfartstyrelsen har godkendt vores ønske om at justere 
positionen for RFU 212 og at oprette nyt sømærke ved ”Michaels Grund”. 

 Rende 2,2 m. Kontakt til Geodatastyrelsen med ønske om at få fjernet denne 
information vedr. Kølhomrenden fra søkort 118. 

 Målebøje SSØ for Skovrenden. Dette gule sømærke i regi af Århus Universitet 
bibeholdes i 2017. 

 Lagerbeholdning. RB har pr. 26/11/2016 udarbejdet en oversigt over lageret i 
containeren på Østby Mole, se under pkt. 6. 

 Det nordlige Fjordudvalg. Kim Lyngbak vil gerne inviteres til vores årsmøde. 
 Kronprinsesse Marys Bro. RB har afgivet tilbud på opsætning af 7 bøjer til 

markeringen af gennemsejlingsrenden mens broen bygges. Broen får en 
gennemsejlingshøjde på 22 m og en gennemsejlingsbredden 83 m. Tak til MO for 
udsendelse af  infomateriale med aktuel tidsplan: Forbindelsen kan tages i brug 
primo januar 2020. 

 RFU 511. Dette sydmærke er muligvis drevet, idet JB der er stødt på en sten i sin 
Wayfarer-jolle.  
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2. Økonomi 
 
2.1 Årsregnskab 2016 - og sammenlignet med budget 2016. Resultatet blev et underskud 
på 121.490,42 kr. mod et budgetteret overskud på 10.545,00 kr. Den store forskel skyldes 
usædvanlig mange fejl, et stort indkøb til lager samt en restance på 17.460,00 kr. 
DK bemærkede, at RB ikke havde beregnet 15% salær på to fakturaer fra Carl Stahl, og 
DK har beregnet en korrektion på 2051 kr., der foreslås tilføjet på 1. kvartalsfaktura 2017.  
  
2.2 Forbrugerprisindex januar 2014 og 2017. Med link til Danmarks Statistiks hjemmeside 
bemærkes det at forbrugerprisindexet (FPI) blev 'nulstillet' i 2015 (hele 2015 = 100), og at 
indexet i januar 2014 var 98,9, og 100,3 i januar 2017. Prisreguleringsfaktoren (PRF) for 
fakturaer fra vores entreprenør i 2017 er således 
PRF2017 = FPIjan2017/FPIjan2014 = 100,3/98,9 = 1,014. 
DK bemærkede, at denne prisregulering kun bør omfatte RB's arbejdsydelser (grund-
ydelsen, retableringer, reparationer, bjergninger, supplerende ydelser), dvs. ikke omfatte 
indkøbet af materiel samt eventuelle udlæg. 
 
3. Planer for 2016 
 
3.1 Farvandsafmærkningen. Etablering af nyt BY sømærke RFU 300 B ved ”Michaels 
Grund”, også betegnet ”Den gule Linde” i ”Stednavne på Roskilde Fjord” (Gunnar Olsen, 
Vikingeskibshallen 1974). Til godkendelse ved årsmødet 2017 besluttes det at nedlægge 
RFU nr. 316 A, der blev etableret i 2012 efter ønske fra bådelauget for ”Ruth”; dette 
veteranskib ligger imidlertid ikke mere i museumshavnen. 
 
3.2 Materiel. Fortsat erstatning af stager i bund med flydere. RB overvejer fortsat, om der 
som topbetegnelser skal anvendes ”skærme” eller ”koste”, og oplyste at sidstnævnte er 
langt de dyreste. Der er tilfredshed med den nye type lysenhed, som nu er monteret på 6 
af de 9 sømærker med lys; så når/hvis behovet opstår udskiftes de resterende 3 også. 
 
3.3 Dybdemålinger. Kim Rørbech (og Louis M.) vil muligvis foretage opmåling gennem 
Kølholmrenden. MO har fået mulighed for at låne en motorbåd med dybdemåler.  
 
4. Årsmødet: Onsdag, den 19. april 2017, kl. 18:00 i Frederikssund 
 
4.1 Forslag. Nedlæggelse af RFU 316 A. 
 
4.2 Budget 2017. Der forventes 'normale' forhold i 2017, så trods det store underskud i 
2016 vælger vi at fastholde m-prisen til 45 kr. DK retter budgettet til. Er gjort. 
  
4.3 Dagsorden. Ud over repræsentanter, revisorer, RFU Vagt og Piet Jansen indbydes 
Rasmus Bovin, strandinspektør Sam Christensen (Roskilde kommune), Niels Erik 
Sørensen (havn nr. 10 og 11) og Kim Lyngbak. LR skriver normal dagsorden. Alle 
bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Revisor Leif Egelund ønsker ikke genvalg. 
 
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LR udsender indkaldelsen som 
mail med dagsorden samt DK’s årsregnskab 2016 + budget 2017. DK bestiller 
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skipperlabskovs, og MO medbringer godt øl. LB medbringer bærbar computer (med 
mulighed for adgang til internettet), og PH reserverer projektor.  
 
5. Kommende møder 
  
5.1 Fælles inspektionssejlads. MO aftaler nærmere med RB. 
   
5.2 Bestyrelsesmøder: ½ time før årsmødet og umiddelbart efter årsmødet.  
 
6. Eventuelt 
 
Turbøjer. JB oplyste, at han nu også har bedt om udlægning af en turbøje i Uglekrog, og 
opfordrede igen alle til at komme med ønsker. 
 
Vandstand og lufttryk. JB nævnte, at vandstanden i havet (dvs. også i Fjorden) er 
afhængig af lufttrykket. Det havde vi egentlig ikke tænkt på. Under et stabilt højtryk vil der 
opstå lavvande, idet vandet vil presses hen under områder med (stabilt) lavtryk og her give 
højvande. Så i princippet kan der opstå op til 30 – 40 cm højdeforskel. 
 
Dybdemålinger nord for broen. RB (og andre) havde hørt/set om fartøj(er), der udførte 
dybdemålinger nord for broen. DK spørger Geodatastyrelsen om de kender noget til dette. 
 
 
Østby RFU lager pr. 26 november 2016 
 
90 stk. topbetegnelser alle typer. 

Flydemærker. 
4 stk. grønne 2 st. 2 sm.  
5 stk. røde 2 st. 3 sm. 
2 stk. syd. 
2 stk.øst. 
1 stk.nord. 

20 m. tov. 
20 m. 13 mm. kæde 
26 stk. st. sjækler 
30 stk. ml. sjækler 
15 stk. sm. sjækler. 
 
 


