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Referat af årsmøde den 2. november 2022 i Frederikssund Lystbådehavn 

 
Deltagere. Tilføjet er funktion, for RFU repræsentanter er anført havnens nr. og navn 
 
Gert Kristensen          1, Stenværkshavn 
Lennart Bess    2, Frederikssund Lystbådehavn 
Egon Christensen    5, Jyllinge Fiskerihavn 
Bo Steffensen    6, Jyllinge Lystbådehavn 
Jakob Voltzmann (JV)   7, Veddelev 
Klaus Thomsen   9, Roskilde kommunale Havn og Roskilde Kommune 
Michael S. Olesen (MO)  10, Roskilde Havneselskab samt Webmaster 
Erik Ludvigsen  12, Kællingehaven 
Bjørn Jensen  15, Gershøj samt Revisor 
Jens G. Jensen  16, Møllekrogen 
Dan Kjersgaard (DK) 17, Sønderby samt Formand 
Ove Holst 20, Strandlund 
Rasmus Bovin (RB) RFU's entreprenør 
Per Berg Hansen  Havnefoged Frederikssund Lystbådehavn samt ”RFU Vagt” 
Thomas Vestergaard-Nielsen (TVN) Nationalpark Skjoldungernes Land 
Henriette Andersen Frederikssund Kommune 
 
12 havne var således repræsenteret. 
Afbud fra havn nr. 3, 4, 8, 11, 13, 14, 18 og 19 
 
Indbydelse til og dagsorden for årsmødet 2022 blev udsendt af Maria A. Jensen (Roskilde 
Kommune og ”RFU sekretær”) med mail af 11. oktober 2022. 
 
DK bød velkommen og runddelte en deltagerliste samt vores 4 fortegnelser med henblik på en 
ajourføring. Der blev således bl.a. udmeldt ny repræsentant for havn 1 og 7. Det var desværre ikke 
muligt ’at komme på nettet’, så vi kunne ikke vise hjemmesidens søkort mm. fra projektoren. 

1. Valg af dirigent 
DK blev valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning  blev givet af DK 
Sæsonen 2022 er forløbet uden væsentlige problemer med vedligeholdelsen af vores sømærker, 
og der ikke indrapporteret alvorlige grundstødninger. Vi har p.t. ansvaret for 117 sømærker, hvor 3 
står som stage i bund, 114 er flydende, og hvor 9 bærer lys. Der er ingen aktuelle planer for 
ændring af farvandsafmærkningen. 
Kildegrund. Der blev i foråret etableret et BYB sømærke NE for Kildegrund, men det viste sig at 
være unødvendigt, så det bliver fjernet igen. Kildegrund er således fortsat afmærket med 2 
sømærker, et R-sømærke SW for Kildegrund og et YB-sømærke SE for Kildegrund. De anviser 
samtidig den dybdemæssig sikreste indsejling til Frederikssund og Marbæk lystbådehavne. Det 
anbefales at benytte denne mulighed ved dybgang over 1,8 m. 
Husk vores hjemmeside. Her ligger og ajourføres alle væsentlige dokumenter og oversigter; 
søkort, referater og fortegnelser - og MO lægger løbende nyheder ind på forsiden. . 
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Forbedring af synligheden af gennemsejlingsfaget på KPMarys Bro. Det er besluttet at de 
eksisterende 4 afmærkninger på broen gøres mere synlige ved opsætning af hvide plader (ca. 1x1 
m), hvorpå der er vist henholdsvis et G og et R sømærkesymbol. 
KPFrederiks Bro. Der forventes et nyt broåbningsregulativ i 2023 – med færre spærretider for de 
sejlene. Der har været uheld med forkert broåbning og -lukning, heldigvis uden alvorlige skader. 
Der varsles hovedistandsættelse af broen, så broen forventes lukket (for såvel sejlene som biler) 
periodevis i løbet af de to kommende vintersæsoner. 
Nye stenrev. Udlægning af sten er netop påbegyndt til ”genopretning” ved Nørrerev og ved 
Ægholm og til et ”formidlingsrev” ved kysten syd for Veddelev Havn. 
Ny entreprise 2024-2029. Vores nuværende aftale med RB udløber 15. april 2024. Der skal 
underskrives en ny aftale i slutningen af 2023, så DK bad alle læse de nuværende betingelser 
igennem i løbet af det næste halve år og vurdere om de bør revideres i forbindelse med 
ajourføringen. DK roste RB for god indsats og for medvirken til at vedligeholdelsen af vores 
farvandsafmærkning faktisk er blevet billigere gennem årene. Vi er glade for samarbejdet; og det 
gav RB også udtryk for at være, så vi planlægger at indgå en ny aftale ultimo 2023. 
 
3. Økonomi. Årsregnskab 2021, status 2022 og budget 2023 
Det ønskes overordnet at have en ultimo formue, der som ’buffer’ svarer til 1,5 -  2 gange de årlige 
udgifter. Der ønskes således ikke en opsparing til en ’formue’ over 500.000 kr. 
 

Årsregnskab Indtægt Udgift Overskud Formue ultimo 
2021 40 kr./m 209.000 kr. 78.000 kr. 507.000 kr. 
2022 (forventet) 35 kr./m 257.000 kr. 2.000 kr. 509.000 kr. 
2023 (budget) 30 kr./m 280.000 kr. - 58.000 kr. 451.000 kr. 

 
De viste tal for 2022 og 2023 stammer fra en revideret økonomioversigt pr. 10. november 2022, 
udsendt som vedhæftet fil samtidig med udsendelsen af det foreliggende referat. 

4. Valg til Roskilde Fjordudvalg 
Hele bestyrelsen er på valg hvert år: Dan Kjersgaard, Michael S. Olesen, Lennart Bess, Jørgen 
Binzer og Bo Steffensen blev genvalgt med akklamation. Ligeledes genvalgtes Bjørn Jensen som 
revisor. 3. november: DK kontakter Esbern Fausborg; han ønsker ikke genvalg. DK kontakter 
derefter Ove Holst, der påtager sig hvervet som revisor i 1 år.. 

5. Eventuelt 

Nationalpark Skjoldungernes Land (NSL). Som projektleder for etableringen af de nye stenrev 
oplyste TVN stenmængder, entreprenør mm.; Søfartsstyrelsen har endnu ikke besluttet om der er 
behov for afmærkning af de nye stenrev og i givet hvordan: Det har været en succes med gratis 
udlån af kanoer fra Møllekrogen – og en flydende shelterplads. Der etableres også udlån af både 
ved Kattinge Værk, og shelter ved Østby Havn. 
Østby Mole. JV spurgte til status for det tidligere skalleværks mole i Østby. RB og DK svarede: 
Efter istandsættelsen synes eksistensen af molen at være accepteret af Kystdirektoratet. Der må 
ikke etableres en lystbådehavn på stedet, så molen er umiddelbart ikke et potentielt medlem af 
RFU. Molen kan benyttes til kortvarigt anløb, og RB (og dermed også RFU) er glad for at kunne 
benytte stedet som lagerplads for vores materiel. 
  
Afslutning. Vi sluttede med at nyde skipperlabskovs, igen i år fra ”Hos Vivi – Cafe og Smageri”, og 
MO havde medbragt specialøl.            Referent: DK                


