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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!
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Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Lederen
Formand
Ole Guldsmed-Thomsen
Brovej 5, Kvissel 9900 Frh
Tlf.: 25401512
ole@guldsmed-thomsen.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Lerbækvej 78,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
pbc@mil.dk

Kasserer og Vedligeholdelsesudvalg
Johannes Frøstrup
Mylius Erichsensvej 2 9900 Frh.
Tlf.: 9842 9837
frostrup@webspeed.dk

Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Caspersvej 4,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Sekretær
Christian Schunck
Vejlegade 17b 1th. 
Tlf.: 20426938
christian.schunck@gmail.com 

Hus og legepladsudvalg
Palle N. Thomsen
Hirsholmvej 4, 9900 Frh.
Tlf.: 26842655
path@outlook.dk                   

Kontakt til Fritidsfiskerne og
Husudvalget
Lars R. Johansen
Tennisvej 29, 9900 Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
fn117masi@gmail.com    

Suppleant: Birger B. Pedersen
2. Suppleant: Palle Thomsen

Havnekontoret åbent:
Hverdage: kl. 08 - 12 & 14-17
Lørdage: kl. 10–12
Hverdag i dec. & feb.                               
kl. 8-12 & 13-16
Lørdage fra 15.dec. - 15.marts Lukket
Herudover aftales med havnens
daglige leder

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  
9900 Frederikshavn 
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                            
Tlf: 98431088  Fax: 98431086     
www.roennerhavnen.dk
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Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune. Stof til bladet 
sendes elektronisk. Billeder sendes i .JPG . Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Stof 
der modtages, er generelt ikke som udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstllling. 
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!

Redaktion: Bruno Müller - Tlf. 23 45 81 87 – Mail:  bruno@knudensvej82.dk 
Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. jan --- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november

Så lykkedes det endelig at få afholdt 
generalforsamling i Rønnerhavnsfor-
eningen. Generalforsamlingen har været 
længe under vejs. Grundet Corona blev 
generalforsamling 2020 udsat fra til 
2021. Det har betydet, at der var mange 
bestyrelsesmedlemmer på valg på en 
gang, nogle for 2 år da de skulle have 
været på valg i 2020 og nogle som er 
valgt for 3 år. Vi har sagt farvel til vores 
afgående formand Henrik Christensen 
som har valgt at stoppe. Henrik har lavet 
en stor indsats gennem mange år og har 
lagt et stort engement i formandsposten 
og han har ikke bare stået for fornyelse 
men også udvist fremsynethed. Vi har 
ligeledes sagt farvel i bestyrelsen til 
Bjarne Christensen som også har lagt et 
stort arbejde gennem mange år bl.a. i 
Husudvalget og som formand for fritids-
fiskerne. I skal begge have stor tak og ros 
for jeres arbejde.
Af nye ansigter eller poster er der så nu 
undertegnede som ny formand. Jeg har 
nogle år deltaget som menigt bestyrel-
sesmedlem og fortsætter det igangvæ-
rende arbejde. Jeg vil som Henrik arbejde 
for alle medlemmer af Rønnerhavnen og 
arbejde for udvikling og ikke afvikling, og 
arbejde på at vi har en flot og hyggelig 
havn som vi kan være stolte af og arbej-
de på at vi også har en sund økonomi. 
Per Christensen er genvalgt som næst-
formand, Kim Hoppe er genvalgt, Lars 
Johannsen ikke på valg og Palle Thomsen 
og Christian Schunck er nye medlem-
mer i bestyrelsen. Palle kender mange 
nok for at arrangere Rønnermarked og 
legeplads med sørøverskib sammen med 
Per Christensen og Christian Schunck for 
Vild med Vand og kapsejladsudvalg.  Der 

har været arbejdsdag på havnen hvor der 
blev ryddet op i klitterne, smurt sørø-
verskib og lavet hegn i garngården. Ud 
over bestyrelsesmedlemmer fra hav-
nen og Bådelauget var der Agnethe og 
Anton som gav et nap med. Der er plads 
til mange flere hjælpere og vi vil næste 
gang prøve at gøre det mere synligt hvor-
når der er arbejdsdag. Der mangler at bli-
ve opsat nogle få skilte og vacumsuger til 
toilettank er blevet justeret ind. Maste-
kranen er testet og godkendt og havnens 
personale er i gang med at færdiggøre 
græsarealet ved Pennas til autocampere 
og ligeledes ryddes den første række på 
vinterpladsen til autocampere. Vi har i 
skrivende stund her først i august haft en 
tredobling af autocampere i forhold til 
2020. Der bliver opsat Beas automat så 
camperne betaler for den strøm de bru-
ger og vi arbejder på at der også kommer 
Beasautomater på vinterpladsen.
På generalforsamlingen stemte medlem-
merne for at bestyrelsen arbejder videre 
med nye stativer, løftevogn og kran. 
Stativerne vil enten kunne lejes eller ejes. 
Der bliver lavet en undersøgelse af hvem 
som er interesseret i stativ her og nu og 
hvem som gerne vil vente. Et af argu-
menterne for at udskifte trucken er bl.a. 
at en kran kræver mindre vedligeholdel-
se. I 2020 kostede vi 60.000 på trucken 
og i 2021 har vi p.t. kostet ca. 100.000 
kroner på vedligeholdelse.  
Vejret er allerede med os og de første 
makreller er trukket i land. Jeg vil ønske 
alle en god sommer og god vind.

Ole Guldsmed-Thomsen, formand for 
Rønnerhavnsforeningen
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SWIFT 
BY INSTINCT

Pro XS Mercury 
FourStroke 115 hp

Powerful yet agile, strong yet stylish: 
:the new Pro XS FourStroke 115hp by Mercury pushes the 
performance of the legendary Pro XS to the highest level of 
ferocity. Because the sea is not only its natural habitat, but also 
its hunting ground. 

mercurymarine.com

UOVERTRUFFEN KVALITET 
giver uovertruffen præstation

Du går aldrig galt i byen med en motor fra Mercury. 

Vidste du at Mercury udvikler deres egne legeringer? Det er bla. derfor deres motorer 
anses for noget af det bedste, du kan give til din båd. 

Og fordi Mercury er sikker på deres motorer, tilbyder de også 5 års garanti på alle 
motorerne til privat brug, - lige fra 2,5 hk til Verado 400R!

Kom ind og og få byens bedste tilbud på DIN næste Mercury motor!

Mange modeller fås også i hvid

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 
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Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 
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Læserbrev - Imponerende syn på vores havn 
Af: Kaj Verner Jensen 

Hen over sommeren er der anløbet adskillige imponeren-
de både fra Norge. Mest imponeret blev jeg dog torsdag 
den 22. Juli hen under aften, da der kom en lidt tung træ 
robåd ind i havnen.
I agterstævnen hang det norske flag. 
Tove og jeg undrede os lidt. Båden var ikke en man typisk 
slæber efter en af de store norske motorbåde, som også lå 
i havnen. Den lignede heller ikke noget, som kunne ligge 
på taget af en autocamper. 
Den midaldrende mand ved årene fortøjrede båden ved 
gæste broen og min nysgerrighed gjorde, at jeg gik over og 
hilste på. 
Jeg havde nok set lidt mistroisk ud, da roeren forklarede, 
at han kom fra Kristianssand, til  Strandby,, da han videre 
berettede om en rotur ned langs skærgården til Køben-
havn, derfra videre ind i Roskilde fjord over til  Ebeltoft 
og Bønderup Strand og videre op langs jyllands østkyst. 
Han var på vej til hvor han ville slå sit telt op for natten. I 
morgen ville han prøve at nå Skagen og derefter rundt til 
Hirtshals og hjem til Kristianssand. Jeg tror han fornemme-
de min tvivl og sagde, at jeg ikke var den første tvivler han 
havde mødt. Han havde bla. mødt nogle skeptiske folk fra 
den svenske kystbevogtning, som havde anråbt ham ude 

på åbent hav og som ikke troede på, at han var på vej til 
København. 
Manden præsenterede sig som 63 årige Bjarte Vestøl. Han 
var roet ind i Rønnerhavnen fordi hans kompas var blevet 
utæt og han havde behov for at købe nyt. Da klokken var få 
minutter i lukketid, tilbød jeg at køre ham til en forhandler, 
dels for selvfølgelig at hjælpe, men også for at høre lidt 
mere om hans tur. 
Bjarte var startet hjemmefra først i maj. Han elskede ud-
fordringer og livet alene i robåden. Som han sagde. Jeg har 
jo masser af tid. 
Turen til Danmark havde været dejlig og han havde mødt 
mange gæstfrie danskere. Sværhedsgraden var dog ikke 
var noget særligt i forhold til roturen til Nordkap, som han 
tog for et par år siden. 
Bjarte var afhængig af udfordringer, som han følte gjorde 
ham stærkere. Stærk var han ihvertfald. De solbrune arme, 
de muskuløse ben  og de barkede næver lignede ikke lem-
mer fra en mand på 63. 
Bjarte takkede og roede hurtigt den tunge træ jolle ud ad 
havnen. Han ville lige udnytte medvinden til Strandby. 
Det nye kompas lå i æsken i bunden af båden. Jeg håber 
det bringer ham sikkert hjem. 
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DANSK METAL  
VENDSYSSEL

– når det gælder

Forsikring
Fritidsfisker! 

Husk at det første år er du uden binding kontingentfri det første halve år.
Så snart du er meldt ind er du berettiget som de øvrige 2000 medlemmer. 

Tilbud om billig Bådforsikring, forbundsbladene om 
fritidsfiskeri og Dødsulykkesforsikring lydende 200.000,-kr.

Gennemsnit årlig er kontingentet 275,-kr.- i vore lokalforeninger

Meld dig ind på 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  - Tlf. 2180 3612
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er November-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. oktober 2021
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Gærum Auto- &                  Traktorværksted

TORKILD TOUGAARD
Brønderslevvej 126
Gærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 60 44

www.sparv.dk

Få en god snak om din økonomi i et spog der er til at forstå. 
Book et uforpligtende møde på sparv.dk eller 
kontakt os på 82 22 99 00

med en lokal afdeling i Frederikshavn
Få vind i sejlene

Parallelvej 23 - 9900 Frederikshavn

Standerstrygning 2021
Lørdag den 6. november inviteres medlemmer til afslutning på sæsonen.

Når flaget er taget ned, er der kaffe og rundstykker i klubhuset.
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Hvis du ser bladkasserne 
er tomme!

Kontakt Bruno Müller 

på tlf. 23 45 81 87

Sommerbilleder fra havnen                        
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

 

...FINDER DU PÅ WWW.DACONET.DK 

Du kan også finde det i vores lokale afdeling i  

Ålbæk på Industrivej 4. Ring til Jens Christensen på  

40 19 90 85, hvis du har spørgsmål eller mangler noget. 

LIGE DET DU MANGLER…. 

Umonterede og monterede net, ruser, bøjer, bøjestager, 
flåd, overalls, busseronner, gummistøvler, knive, kurve,              

rusebøjler, synkeliner, flydeliner, fletliner, slået tovværk, twine og sytråd,          
bødenåle, åletænger, garnhaler, hummertænger, mærketape, bøjeflag, handsker….  

OG EN MASSE ANDET….. 
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Formand Henrik Møller Christensen byder velkommen. 

Der holdes et minuts stilhed, hvor vi mindes de medlemmer, vi har mistet i det forgangne år.

Punkt 1. Valg af dirigent - Palle Thomsen vælges som dirigent. Palle takker for valget. Der sikres, at generalforsamlingen 
er lovligt varslet iht. vedtægter. Dagsordenen gennemgås og godkendes.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Vedlægges som bilag. Beretningen godkendes. 

Punkt 3. Kassereren fremlægger regnskab. Martin Engbjerg fremlægger årsregnskab for 2020. Vedlægges som bilag. 
Regnskabet godkendes. Regnskab for 2019 ligger til gennemsyn. 

Punkt 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer med forslag omhandlende stativer, kran og vaskeplads. Formanden 
fremlægger forslaget. Forslagets tekst vedlægges som bilag. Der vises film og vises billeder af stativer og kran. Der vises 
foto af den påtænkte vaskeplads med placering bag havnekontoret. Det pointeres, at det er tænkt, som en frivillig ord-
ning. Fremtiden går i retning af en søjlekran, så bestyrelsen tænker forslaget som en fremtidssikring. Økonomien uddy-
bes ift. kran, fundament, vaskeplads osv. og lander på ca. 1.400.000 kr., som bestyrelsen beder om lov til at gå videre 
med mhp. at optage lån ved kommunen. Der spørges ind til prisforskellen på nuværende ordning og den nye. Der stilles 
gode og uddybende spørgsmål fra de fremmødte for at afdække tvivl og forskellige synspunkter. Forslaget går til afstem-
ning og der er flertal for, at bestyrelsen arbejder videre med projektet.

Punkt 5. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår Ole Guldsmed-Thomsen som formand. Ole vælges.

Punkt 6. Valg af kasserer. Ingen valg i år.
 
Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Per Christensen, Palle Thomsen, Kim Hoppe og Christian Schunck opstiller.
Der stemmes og resultatet er: De tre nye navne i bestyrelsen, som er valgt for en 2-årig periode: Per Christensen, Kim 
Hoppe og Palle Thomsen. For en 3-årig periode skal vælges et medlem: Bjarne Nielsen, Christian Schunck, Tom Neder-
gaard. Det nye medlem af bestyrelsen er Christian Schunck.

Punkt 8. Valg af suppleant til best.. Tom Nedergaard og Birger Bredkjær stiller op og bliver valgt for en 1-årig periode.

Punkt 9. Valg af 2 bilagskontrollanter. Ib Møller modtager ikke genvalg. Egon Nielsen modtager genvalg.
Christian Vestergaard stiller op. Egon og Christian vælges.
                                                                                                              
Punkt 10. Suppleant til bilagskontrollant. Leon Moric stiller op og vælges.

Punkt 11. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent fortsætter uændret. Dette vedtages
 
Punkt 12. Evt. Agnethe kommenterer autocampernes brug af kloakken. Hvad kan man evt. gøre for at undgå det? Pum-
pen er færdig,    så det er den korrekte anvendelse til affaldsvand.   Svend-Erik: Det var en tør generalforsamling 
Kaj-Verner: Det er svært for autocamperne at finde passende plads på havnen. 
Bådelaugets formand takkede Henrik Christensen for indsatsen i samarbejdet mel. Bådelaugets og havnens bestyrelse. 
Jens: Vaskeplads? Ole Guldsmed-Thomsen: En vaskeplads koster 100.000 kr. 
Den nye formand takker den afgående formand og Bjarne for den ihærdige indsats. 
Den afgående formand siger tak for en god tid som formand, som han har nydt. 
Ulla: Der ligger noget på havnen, som jeg vil kalde vrag. Det vil pynte meget, hvis de kommer væk. 
Johannes: Der arbejdes på sagen. Der er fjernet nogen og flere fjernes i nær fremtid. 

Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til den nye formand, som takker for fremmødet.

Referat af Rønnerhavnens generalforsamling 
Den 26.maj 2021
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Rønnerhavnens generalforsamling
Bestyrelsens beretning på generalfor-
samling i Maskinhallen den 26. maj 
2021.

Formand Henrik Christensen bød til 
de ca. 50 fremmødte medlemmer 
og indledte med at sige: Vi har siden 
sidste generalforsamling mistet nogle 
trofaste medlemmer:
Steen Rasmussen - Gerda Frandsen-
Højmark-Olsen-Jens-Laulund-Jan 
Olsen- Jens H. Pedersen-Ivan Michel-
sen-Mogens Rohde.
Vi rejser os og holder 1 minuts stilhed, 
Ære være deres minde.

Vi vil i bestyrelsen gerne foreslå Palle 
Thomsen som dirigent, er der andre 
forslag? - Ordet gives til dirigenten.

Hvordan er de sidste 2 år gået?
Det er 2 år siden vi sidst har holdt 
generalforsamling, sidste år blev den 
aflyst pga. Corona pandemien, og selv 
om der åbnede sig en mulighed efter 
sommerferien, besluttede vi i besty-
relsen ikke at indkalde til en ny, men 
der gik heller ikke ret lang tid inden 
der igen blev restriktioner og forsam-

lingsforbud, og det har vi mere eller 
mindre levet med i 15 måneder, vi 
håber dog snart det får en ende, så vi 
alle kan leve normalt igen.
Der blev heller ikke sidste år holdt 
kræmmermarked eller Vild med vand 
på havnen, det tror jeg også alle 
savner, det er altid dejligt med liv på 
havnen.

Trods Corona pandemi, har vi ikke i 
Rønnerhavnen lagt på den lade side, 
den sidst gamle bro, bro 11, er blevet 
udskiftet til en træbro, vi har fået re-
noveret gæstebroen, borerørene som 
er spulet ned i bunden, var begyndt 
at tære, men de har fået en længere 
levetid med en glasfiberkappe og er 
blevet fyldt med en 2 komponent 
masse indeni, så nu håber vi de holder 
mange år endnu. 
Den gamle udtjente toiletvogn på 
nordsiden er blevet udskiftet med et 
nyt toilethus, med 2 toiletter, huset er 
bygget af havne teamet.
Vi har løbende renoveret og udskiftet 
en del y-bomme, der er også blevet 
flyttet y-bomme for at skabe flere 
pladser, der er lavet en ny 5 meter 

plads og der er udskiftet borerør ved 
pælefortøjningerne.
Jordvolden ved mastepladsen er 
delvis fjernet for at få bedre adgang til 
masteskuret, tilbygningen til maste-
skuret er også blevet færdigt.
Det gamle skib på legepladsen er 
blevet fjernet, det var ikke længere 
værd at reparerer på, men derimod 
har vi fået et flot sørøverskib og der er 
også blevet opsat en ny sandkasse på 
legepladsen.
Der skal ikke mange solstråler på him-
len før der er mange børn på pladsen. 
Det nye sørøverskib er meget besøgt.
Der er blevet etableret et tømnings-
anlæg til toilettanke, i den forbindelse 
er der nedgravet sugerør, og der er 
bygget et hus til vakuumpumpen bag 
ved havnekontoret og der er samme 
sted etableret en udslagsvask til tøm-
ning af toiletter fra autocampere.

Nord for Penna er der blevet etable-
ret en ny autocamperplads og der er 
opsat strøm på pladsen.
På vinterpladsen er der etableret en 
ny strømledning mod syd, det er en 
forberedelse på en senere renovering 
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af eksisterende strøm på vinterplad-
sen. Klubhuset er blevet renoveret, 
med nyt køkken, hyggehjørne og 
der er opsat fjernsyn til brug for de 
foreninger der bruger klubhuset, eller 
gæstesejlerne har mulighed for at bru-
ge dem, det har taget lang tid, hele ar-
bejdet er udført som frivilligt arbejde, 
mest af medlemmer fra bestyrelsen, 
men Bådelauget har også hjulpet til 
med renoveringen, næste step er en 
udskiftning af gulvet, afløb fra klubhus 
er også blevet tilsluttet kloakpumpen.

Sidste år var også præget af mang-
lende gæstesejlere pga. Corona, 
Frederikshavn kommune indførte 
en frihavnsordning for alle de kom-
munale havne, så man i perioder frit 
kunne overnatte uden gebyr, de tror 
jeg der var mange der havde glæde af, 
samme ordning er indført her i foråret 
2021.

Vi har haft møder med kommunen 
med henblik på at få lov til at bygge 
lidt flere redskabshuse og vi har også 
et ønske om at få lov til at opføre nog-
le garnhuse til fiskerne, vi var nok lidt 
naive da vi fik beskeden om at strand-
beskyttelseslinjen var blevet flyttet og 
det dermed skulle blive nemmere at 
få lov til at opføre havne relaterede 
bygninger, men vi får ikke lov til at 
opfører flere bygninger på havnen før 
at der er lavet om på lokalplanen, så 
lige nu står det lidt i stampe.
Vi mener selv at Rønnerhavnen er et 
godt aktiv for området, palmestran-
den, campingpladsen og sommerhus-
områderne, især når man kikker på 
alle de forskellige klubber/foreninger 
der har sin dagligdag på havnen. Det 

er jo ikke kun sejlere, fiskere mm., 
der bruger havnen. Legepladsen er et 
stort trækplaster.
Der er i skrivende stund kontakt til 
kommunen for at få udfærdiget en 
havne relateret lokalplan med hen-
blik på at gøre Rønnerhavnen til et 
endnu bedre sted af være. Vi skal nok 
få byrådet i tale på den en eller den 
anden vej.

Vi har stadig ventelister på bådplad-
ser, men vi har ikke på nuværende 
tidspunkt planer om en udvidelse af 
havnen, det vil kræve stor summer, og 
vi skal være helt sikker på fremtiden, 
hvis vi skal søsætte en plan der koster 
millioner af kroner.

Vi har her i maj måned haft arbejds-
dag på havnen, desværre var der ikke 
mødt mange op, måske var vores 
annoncering for dårlig, eller måske 
gider medlemmerne ikke bakke op om 
havnen, det kan vi lade stå hen i det 
uvisse, det vil selvfølgelig være godt 
hvis der vare flere der bakkede op om 
sådanne arrangementer, men vi giver 
ikke op, vi vil prøve igen.
Vi har ikke de sidste år haft prisstig-
ninger på bådpladser i Rønnerhavnen, 
da der har været en stigning i den 
lejeafgift vi betaler til Frederikshavn 
kommune, må vi påregne at der kom-
mer en lille stigning til næste år. 
Der har de sidste år været meget lille 
udskiftning i redskabshusene, der 
er med andre ord, få der har skiftet 
ejere. Huseftersyn blev sidst udført i 
2019, og de fleste af påtalerne vedr. 
udbedringer blev udført inden som-
meren 2020. 
En mindre gennemgang blev lavet 

i sommeren 2020, og det hele så 
acceptabelt ud, så huseftersynet 2020 
blev aflyst, men vi er klar til et nyt 
eftersyn inden for de næste 14 dage. 
Husregulativet bliver løbende til-
passet, både hvad angår priser, men 
også tilføjelser af lempede regler som 
i mange år har været praktiseret.                        
Det kommer Bjarne ind på senere.

Vi har haft et stigende antal fiskere 
på havnen, det betyder at der er rift 
om pladsen i garnredder skuret, så 
der er et ønske om at de får installeret 
en garnredder mere, det er vi ved at 
kigge på, og det vil formentlig være 
efter samme princip som den nuvæ-
rende ordning.
Hvad skal der ske i 2021 og de kom-
mende år på Rønnerhavnen – Vi har 
en del fremtidsplaner for Rønnerhav-
nen, vi vil gerne vise vi er en havn i 
udvikling og ikke en havn i afvikling, 
vi har planer om at få indført ens 
bådstativer i havnen, og en vogn til at 
flytte båd og stativ med, vi skal også i 
nærmeste fremtid kigge efter en an-
den løsning til løft af både, vi påtæn-
ker at det skal være en søjlekran og 
ikke en truck som vi har i dag, derud-
over skal vi have kigget på en miljørig-
tig vaske/rense plads til vores både, 
den dag hvor det bliver et krav at vi 
har de muligheder kommer nærmere 
og nærmere, så der er nok at tage sig 
af de næste 2-3 år.

Jeg vil slutte af med at takke havnens 
personale og bestyrelsen for det gode 
arbejde de har udført.  
Stor tak til Bruno for arbejdet med 
Rønnerposten.

Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto.dk - www.jerupauto.dk
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Hvem er havnens nye formand?

Jeg hedder Ole Guldsmed-Thomsen 
og er nyvalgt formand for Rønner-
havnsforeningen. Jeg er 53 år og har 
de sidste 11 år dannet par med Anette 
Ludvigsen, som er aktiv i Rønnerhav-
nens Bådelaugs bestyrelse. Vi bor i 
Kvissel og har hver 3 børn og tilsam-
men 3 børnebørn. 
Jeg arbejder i FGU Vendsyssel som 
værkstedsleder på Motor og Me-
kanik-linjen, og sejler, som det ses 
på billedet også med ”Alvilde”, som 
godkendt skipper. Jeg har været aktiv 
i Rønnerhavnens bestyrelse i 4 år 
og har desuden mange års erfaring i 
bestyrelsesarbejde fra forskellige be-
styrelser både som menigt medlem og 
som formand og har også slået mine 
folder i Rønnerhavnens Bådelaugs 
bestyrelse. 
Vi nyder meget vores skønne havn 
og har efterhånden også sejlet til det 

meste af Danmark i vores sejlbåd. Vi 
har sejlet til Tyskland, Norge og en hel 
del til den svenske skærgård som er 
vores favorit.

De mange års sejlads har efterhånden 
givet et godt indblik i, hvad der findes 
af gode og dårlige ting i andre havne 
og både Anette og jeg vil gerne tage 
det bedste med til vores egen havn.
Jeg vil gerne arbejde for en flot og 
tidssvarende havn, som medlemmer-
ne kan være stolte af, og ikke mindst 
være med til at gøre havnen endnu 
mere attraktiv for gæstesejlere og 
autocampere også. Jeg vil også være 
med til at arbejde for en god bredde 
på havnen og tilgodese flest mulige af 
havnens medlemmer. 
Der ud over vil jeg bidrage til, at vi har 
en veludstyret havn med ordentlige 
faciliteter og en sund økonomi. Alle 

skal føle sig velkommen som gæster 
og føle sig godt taget imod. Jeg vil 
gerne, at dem som har båd i havnen 
fortsat kan blive i havnen selvom bå-
den vokser, og derfor vil jeg være aktiv 
i arbejdet med at udbygge havnens 
pladser og derved følge med udvik-
lingen og evt. behov for større båd-
pladser samtidig med, at vi udnytter 
havnens bassin mest og bedst muligt. 
Med fortsat udvikling mener jeg, at vi 
fremtidssikrer vores skønne havn. Jeg 
ser frem til godt samarbejde i besty-
relsen, hvor vi vil arbejde videre med 
allerede søsatte projekter, og tage 
hul på nye og spændende opgaver på 
havnen til gavn glæde for alle med-
lemmer og vores gæster fra ind- og 
udland. 

Ole Guldsmed-Thomsen,
Formand for Rønnerhavnen

Rønnerposten har fået den nye formand til at skrive lidt om sig selv  
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Kommunens Handicappris tildeles 
Rønnerhavnen
Årets handicappris i Frederikshavn kommune tilde-
les Johnny Søttrup Christensen, Kajakklubben
Johnny Søttrup Christensen får prisen fortjent for 
hans brændende engagement, med at han i sær-
deleshed har udmærket sig ved at sætte fokus på 
øget tilgængelighed til aktiviteter for borgere med 
handicap.
Gennem en prisværdig arbejdsindsats har han vist og 
har i særdeleshed udmærket sig ved at sætte fokus 
på øget tilgængelighed til aktiviteter for borgere med 
handicap.                
Herved understøtter Johnny Søttrup Christensen 
kommunens målsætning om at skabe lige deltagel-
sesmuligheder og gode rammer for alle borgere i 
kommunen ved hjælp af tilgængelighed og livsværdi-
en ved kajakroning

En stor tak for indsatsen og lykønskning til en værdig 
vinder.

100 ÅR GAMMEL GLARMESTERFORRETNING 
MED STOR ERFARING I ALT INDEN FOR

• Båd- og veteranbilruder, 
i hærdet og lamineret glas

• Udskiftning af vindspejl og skylight

• Stort lager af rudegummi og pakninger

• Stort lager i alt inden for plexiglas 
og polycarbonat, i alle tykkelser og farver

• Eget forarbejdningsværksted med slibning, 
skæring og fræsning 

• Sender i hele landet 

 

RING OG FÅ EN FAGLIG SNAK,
GODE RÅD OG VEJLEDNING. 

s
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Støt vore annoncører
- de støtter os

Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

ENGSIG A/S - WWW.ENGSIG.DK - MAIGÅRDSVEJ 4 - 9900 FREDERIKSHAVN - TELEFON: 72 17 00 77 - EMAIL: EKSPEDITION@ENGSIG.DK

NEMT, BILLIGT OG LOKALT! 
Erhvervshandel af kontorartikler hos ENGSIG KONTOR på maigårdsvej 4.

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner
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Atter en aflysning

Tekst & foto: Bruno Müller 

Jysk Småbådsfiskeklubs planlagte og årlige besøg på Røn-
nerhavnen i dagene 13 – 15 august hvor arrangementet 
skulle løbe af beddingen. Det blev aflyst, grundet meldin-
ger om dårligt vejr.
Allerede og inden man kom i gang, var det store telt rejst, 
medens man samtidig fik de første både sat i vandet!
Men med meldingen at Fiskekonkurrencen var aflyst 
grundet dårligt vejr, og ligeledes at der var en dårlig vejr-

udsigt med forholdsvis stærk vind fra vest, kunne nogle få 
alligevel fiske lidt udenfor havnen, hvor der var delvis læ.        
Men ros til fiskerne hvor fiskefeberen ikke blev slået ned 
– men ak nej, med den store tilmelding, og teltet der var 
rejst til festen om lørdag, hvor maden var bestilt. Så måtte 
man blive på havnen og ha´ det det gode humør i top,- og 
der kunne man se frem til den kommende weekend med 
et godt samvær.  Vi glæder os til at se dem igen til næste 
år. 

Undtagelsesvis kan man ikke denne gang give ”Coronaen” skyld for en 
aflysning!

Bådene var pænt parkeret og blev i havnen.
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Nyt ø-univers er netop søsat, der 
skal til for inspiration til sejlerne til 
ø-oplevelser på sejlerferien eller 
weekendturen. At sejle til de små 
øer er nemlig noget ganske særligt. 
Her mærker man den rigtige for-
nemmelse af god tid, gæstfrihed og 
et velfortjent pusterum, hvor man 
kan fordybe sig i øen og dens sær-
lige naturoplevelser og kendetegn.                                                                                                                                       

Bag initiativet står ø-foreningen LAG 
Småøerne og Foreningen af Lystbå-
dehavne I Danmark (FLID). Indsatsen 
udmønter sig i et online sejlerunivers 
kaldet Småøerne – sæt kursen mod 
de danske ø-havne, der lanceres 
på platformen Havneguide.dk.  20 
danske småøer (med i alt 21 ø-havne) 
er p.t. med i sejleruniverset Småøer-
ne, der skal tiltrække flere gæste-

sejlere. Det er småøerne Endelave, 
Tunø, Hjarnø, Anholt, Fur, Sejerø, 
Fejø, Femø, Nekselø, Agersø, Bågø, 
Aarø, Drejø (2 ø-havne), Omø, Askø, 
Avernakø, Lyø, Strynø, Skarø, Hjortø.                                                                                                                                    
Se det: https://www.havneguide.dk/
nyheder/saet-kursen-mod-de-danske-
oe-havne

Tursejlere finder havn på småøerne

Der er  cirka 11.000 overnatninger 
i Skagen Havn om året, og godt 80 
procent af dem er udlændinge.     I 
hovedsæsonen er der en del børne-
familier iblandt, og de vil gerne ud at 

besøge attraktionerne, når vejret ikke 
lige er til at nyde solen i Skagen Havn. 
Der har man manglet et tilbud, som 
gør det muligt at køre nedad i lan-
det og få nogle gode oplevelser med 

hjem, fortæller Anita Falden Jensen, 
som er havnefoged i Skagen.. 

Udlejningsbil står klar i Skagen til gæstesejlerne

Frederikshavn Kommune øger 
trygheden for badegæster i denne 
sommer. Nyt redningsudstyr og hjer-
testartere er flyttet ind på udvalgte 
badestrande.

Kommune har opsat seks LifeBoards 
- et nyt redningsudstyr, der er særligt 
designet til brug ved badeulykker på 
stranden. De røde LifeBoards skal 
supplere de klassiske redningskranse, 
som vi allerede kender fra stranden.

Det nye redningsudstyr er et forsøgs-
projekt, hvor Frederikshavn Kommune 
bruger de udvalgte strande til at teste 
udstyret med henblik på at vurdere, 
hvorvidt der skal opsættes LifeBoards 
på de resterende badestrande.

De er opsat på Sæby Nordstrand, Kan-
destederne Strand, Skiveren Strand, 
Bratten Strand og Palmestranden

Nyt redningsudstyr opsat på udvalgte badestrande                                      

Palle Thomsen, Legepladsudvalget har i 
et stykke tid haft det kommende årlige 
marked i ”Støbeskeen”.

Han siger til Rønnerposten:

” Vi var desværre nødt til at 
aflyse. Vi må være 3.000 på 
pladsen, men kun 500 ad 
gangen! "

Kræmmermarkedet 2021 blev aflyst.

Det kan vi ikke overholde……     
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

ALT HVAD DIT BARN HAR BRUG FOR
LEGETØJ - BABYUDSTYR - BØRNETØJ 0-12 ÅR 

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

FREDERIKSHAVN 

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Læserbrev - af Birger Pedersen,  formand i Træskibslauget  

Som mange ved, så gjorde Coronaen det at mange nye sej-
lere kom til, fint med det, men desværre køber mange en 
fin båd, for når vi ikke må rejse udenlands, så skal vi sejle 
de danske farvande tyndt … den drøm har mange og nu 
kunne den endelig realiseres. Som halvgammel professio-
nel sejler … har trods alt sejlet på langfart i 40 år, hvoraf de 
sidste 30 år blev som skipper, sejlede det meste af verde-
nen rundt … bl.a. siger min logbog ca. 400.000 sømil  sejlet 
på Caribien.
Derfor tillader jeg mig at komme med en kraftig opfordring 
til alle de nye amatør-sejlere … kom på kursus og få kend-
skab til de skrevne samt uskrevne regler til søs … samt godt 
sømandsskab.

Jeg har i år været en lille tur på Limfjorden, jeg græmmes, 
når jeg så hvordan man sejler … som til land… så til søs … 
der er regler og love der skal overholdes. Når man er for 
indgående til Limfjorden fra Kattegat, så holder man sig i 
styrbord side af sejlløbet og ikke i bagbord side … det være 
sig visa versa for udgående … HOLD JER I STYRBORD SIDE…                          
                                                        
Det kan være sig lidt svært til tider at overholde reglen der 
siger: Når to maskindrevne skibe styrer lige eller næsten 

lige imod hinanden, så skal de begge dreje til styrbord, så 
de passerer hinanden på bagbord side … 

Forestil Jer … du ligger godt til styrbord, tæt på kanten ind 
til det grunde vand … så kommer der en Corona-sejler lige 
imod dig … han holder kurs og fart og du må dreje til styr-
bord for at undgå en kollision … og du kommer til tider tæt 
på det grunde vand.
Den situation kan jo undgås, dersom den nye sejler havde 
holdt sig i sin styrbord side af løbet …Ovennævnte hændel-
ser har jeg også hørt fra andre gode erfarne sejlere … som 
kender til godt sømandsskab…

Derfor vil jeg opfordre alle nye sejlere … kom på kursus 
nu til vinter … det være sig duelighedsbevis eller yachtskip-
per … samt et ROC-certifikat … så vil det være en glæde at 
møde Jer derude og ikke som jeg oplevede det i fjorden … 
og lige til sidst … alle i store motorbåde.
Tænk på at i slæber en storhækbølge med Jer … så en 
stakkels lille sejlbåd kæmper en kamp mod denne hækbøl-
ge … når I passerer i tæt afstand med fuld drøn … 20 knob i 
timen eller mere … skam Jer og tænk på godt sømandskab 
og hensyntagen til andre.

Corona-sejlere… Sådan vil jeg kalde alle nye sejlere, vi 
i år har set på vandet, her og der.                              
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                 & MARINE         EQUIPMENT             A/S

www.Hysafe.dk · Knoten 7 · 9900 Frederikshavn · +45 7025 6944 · info@hysafe.dk

Støt vore 
annoncører

- de støtter os

Første levering af bådstativer 
er ankommet til havnen.
Se priser og betingelser på 
bagsiden                            
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Professionel leverandør af

Kunstgræsbaner
WGS – Wellness Group A/S

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf. 96 20 01 01 -  www.wgs.dk

Peder Munksvej 64 9300 
Sæby Tlf. 20 23 56 30  
Mail: bo@bettebo.dk

I 2015 blev Bo Andersen Sæby A/S kåret som Gazellevirksomhed 2015
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Støt vore annoncører
- de støtter os

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

SUENSONSVEJ 71C • 9900 FREDERIKSHAVN • 3512 3475 

 1 ud af 8 bruger aldrig redningsvest 
 4 ud af 10 sejler ofte eller altid alene

 7 ud af 10 underretter altid familien om, at de sejler ud
Mere end 9 ud af 10 har en sejleruddannelse

4 ud af 10 har gennemført en mand over bord-manøvre inden for det sidste år
Mere end 9 ud af 10 tjekker vejret på smartphone eller internettet, før de tager ud på vandet

Mere end 9 ud af 10 har altid deres mobiltelefon med på havet

Fakta om de danske fritidssejlere og fritidsfiskere             
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God økonomi med plads til autocampere
Det er en tilfredsstillelse at Rønnerhavnen nu har fået 
lagt det i mere faste rammer med parkeringsmuligheder 
til autocamper-folket, - både med skiltning og priser til 
havnens fastsatte priser.
De fleste havne i Danmark opkræver allerede i dag gebyr 
for autocamperparkering. Det er kutyme, at havnene 
opkræver en pris svarende til niveauet på gæstesejlere. 
Flere havne har endda differentieret prisen afhængig af 
længden på autocamperen, - der har vi dog ikke her på 
Rønnerhavnen.
Autocamperfolket lever deres eget liv som ”Frie fugle” På 
Rønnerhavnen har vi stort set de samme servicefacilite-
ter som andre steder,- og hvis vi gjorde endnu mere ud af 
standarden ville vi kunne præsentere Rønnerhavnen som 
et fantastisk område her nord for byen, og det ville være 
ærgerligt, hvis ikke vi lod det stå åbent for de turister.
Det er nemmere når havnen kan tilbyde endnu bedre 
faciliteter og til havnen endnu bedre indtægter.

Indtægten på autocampere
En ca. pris i døgnet for at holde med en autocamper kan 
f.eks. være 150,- kr..
Det må være væsentligt at med tankerne på, at der i de 
to sommermåneder juli og august holder ca.12 autocam-
pere i døgnet,- vil det være en indtægt på 111.000,- kr.,! 
Plus dem som kommer i mindre antal de øvrige måneder 
og som forøger indtægten yderlig. Hvordan ydelserne 
betales til strøm, vaskeri, bad, resurser til indkrævning 
o.s.v..- er jo igangværende i forvejen.

Men det er da en indtægt der kan ses på årsregnskabet!  
Vores nabohavn Frederikshavn Marina, kunne i 2018 se 
en indtægt vedr. camperbesøgende på over 320.000,- kr. 
og i forhold til den lille driftsomkostning det medfører, 
kunne vores havn også være med på en tilfredsstillende 
vis. 

Den nye plads nord for Penna   

Den nye plads (hvor en traktor har sneget sig ind

P-pladsen syd for Ishuset er meget brugt
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Vi har vareudbringning hver dag ! 

Bes�lles inden kl. 17.00 

- �l levering næste dag 

Gl.Skagensvej 30 B - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 22 11 

Vil du vide hvad din
brugte bil er værd?
Få en onlinevurdering på under 5 minutter ...

www.uggerhoej.dk
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Skolen i Frederikshavn            
– En god vej til uddannelse og job 

Tuenvej 20 & Grundtvigsvej 44 og 52 | Elling – 9900 Frederikshavn |  
Vejleder PGU, EGU: Anette 25401511 | Vejleder AGU: Michael 25401520 | 
Leder Mette Buus Pedersen: 25401510 | mbp@fguvendsyssel.dk | 
 
 Hjemmeside Facebook 

 

Leder Ole Ervolder : 25401510 - obe@fguvendsyssel.dk
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Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Gardinbussen 
Hjørring - Frederikshavn

Totalløsninger til alle rum i 
Deres bolig. Lad os kigge forbi i 
vores veludstyrede gardinbus

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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Lige siden man i 70"erne planlagde 
Rønnerhavnen og senere var etable-
ret - har alle brugere og gæster givet 
den en god karakter! Hele tanken 
om placeringen blev højt prioriteret 
af kommunen der opførte den og 
der blev lagt vægt på at det var i et 
bynært rekreativt område og at det 
var og som nu,- at det er det som gør 
havnen interessant og tiltrækkende 
for brugere, gæster- og turister.  Vi 
er en stor del der har fulgt havnens 
udvikling i de over 25 år den har 
eksisteret med dens dengang ca. 500 
joller og mindre både og med det 
gennem årene eksisterende speciel-
le miljø.   Dette mønster er gradvist 
blevet ændret gennem tiden, bl. a. på 
grund af fritidsfiskeriets tilbagegang 
og vi mennesker har stillet andre og 
større krav bådene og havnen. Store 
både har afløst de mindre og vi må 
konstatere, at hvis ikke denne nye 
tilgang med anderledes bådtyper var 
kommet, ville havnen økonomisk ha" 
været i en stor turbulent bølgegang. 
Men med tilgangen af nye bådtyper 
har der på havneområdet fulgt mere 
moderne facalliteter med som ny 
status til Marina og dermed bedre 
muligheder for uddybning. Dette har 
vel været årsag til startskuddet og 
til at man på havnen er klar til yder-
lig udvikling med f.eks. anlæg af de 
nyrenoverede vinteropbevaringsplad-
ser til bådene, hvor den store truck 
kan placere bådene når den har løftet 
dem op af havnen. Større strømforsy-
ning på bådebroerne og strøm indlagt 
i husene har bidraget til at havnen 
er blevet attraktiv, - således at der i 

dag er fuld belægning og venteliste 
og især på større både og der er over 
60 huse. Området ved Apholmen har 
været klar og ventet i ca. 20 år på 
en udvikling, og i forbindelse med pro-
jekteringen af Palm City, der begynder 
at tage form, er der til Rønnerhavnen 
kommet en uventet udfordring, ved 
at der sideløbende efter at nyheden 
blev offentliggjort sidste år, har været 
henvendelser om ønske af fremtidige 
pladser til større både! I det sidste års 
tid har Rønnerhavnsudvalget sammen 
med havnens bestyrelse vurderet, at 
der måtte tages stilling til, hvilket sam-
spil der kunne udarbejdes i et oplæg 
mellem den eksisterende Rønnerhavn 
og anlæg af nyt havnbassin, - der så i 
alt vil kunne tilbyde ca. 500 bådplad-
ser af varierende størrelser. Det har 
hele tiden stået klart at der ikke var 
mange muligheder for at imødekom-
me nye bådejere pladser i nuværende 
havn. De både der forventes, vil typisk 
være i størrelsen 30 fod og opefter, og 
med kølbåde vil der blive problemer 
med dybden. Med i denne betragt-
ning tillægges at der i Rønnerhavnen 
er alt optaget samt ventelister  især 
til større både, som der stort set er i 
de øvrige rekreative lystbådehavne 
i kommunen. Placeringen af et nyt 
havnebassin er tænkt nord for havnen 
på det kommunalt ejede areal, hvor 
der før i tiden blev afviklet Sankt Hans 
bål. Dette store areal nord for huse-
ne, med vejen i den nordlige del af 
havnen og det gamle ishus der i dag 
bliver benyttet af kommunens dagple-
jere, er velegnet! Vi har tanker om at 
der inden man vandfylder, kan have 

anlagt havnen med stensætninger, 
faste bådebroer til fastliggende og gæ-
stesejlere med minimum 150 pladser.        
Dertil kræves at der anlægges service-
bygninger, toiletter, bad, vask og lign. 
Ved en forhåbentlig udvidelse, vil Røn-
nerhavnen stå over for to muligheder 
når der er 100 % sikkerhed for at Palm 
City bliver skudt i gang, - og det er der 
for nuværende mange tegn på - nem-
lig igangsætningen af en forundersø-
gelse og en finansieringsmodel hvor 
der sagtens kan være private investo-
rer eller at det er kommunen som er 
bygherre. Det sidste vil sikkert være 
en vanskelig manøvre! Det er vigtigt 
at kommunen tager initiativ, sælger 
arealet og medvirker til at denne 
udbygning af Rønnerhavnen indgår i 
planerne om hele ferie- og turistområ-
det nord for Frederikshavn, og at det i 
fremtiden som alle andre attraktioner 
kan opleves som en helhed. Vil man 
en udvidelse? Havnens bestyrelse og 
Rønnerhavnesudavlget anbefaler det 
og ligeledes har der fra medlemmer-
ne været positive tilkendegivelser, - i 
det at der i projektideen er lagt op 
til, at den gamle havn forbliver med 
det miljø man har og at det ikke må 
forsvinde ved anlæg af Ny havn ! Efter 
offentliggørelsen af planerne,er der 
allerede vist interesse og vi har haft 
de første orienterende møder for en 
indbudt kreds, hvor ideen er blevet 
positivt modtaget. Vi forventer i det 
videre forløb, at se forskellige aktører 
der arbejder med udviklingen af dette 
spændende projekt. Personligt vil vi 
politisk anbefale det!

Rønnerhavnen skulle udvides
- mente byrådsmedlemmerne Palle Thomsen og Bruno Müller - dengang!
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

K L O A K S E R V I C E 

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Fiskernes side...
Ved Sæby er 68 årig forsvundet!
Hans jolle er fundet!    
Vagtchefen siger at søndag d. 11.juli 
fik de en  anmeldelse fra sønnen, at 
han ikke kunne komme i kontakt med 
faren.
Politi og beredskab har derfor nu sat 
såvel både som dykkere i vandet i 
håbet om at finde den ældre mand.
Manden havde sin mobiltelefon med 
sig, uden af der var forbindelse til den.
Ved Asaa Havn blev  der fundet gen-
stande der er blevet undersøgt, om 
det kunne stamme fra den eftersøgte.
Jollen blev fundet sunket ved Aså og 

dykkere kom igen i vandet i området 
omkring for at lede efter den eftersøg-
te, med resultatet var negativt.
Der deltog redningsbåde fra statio-
nerne i Sæby, Østerby på Læsø som 
stationen på Anholt i eftersøgningen, 
der dækkede et stort område, fordi 
manden i de ganske mange timer kun-
ne være drevet langt omkring, men 
de pågældende fartøjer havde også et 
negativt resultat. Eftersøgningen blev 
indstillet søndag den 11. juli 2021.

Sidste nyt! Den 68 årig blev mandag 
d. 12. juli fundet druknet ud for Aså.

Dansk ”Åleproblem” vækker opmærksomhed
i Norge!
Redigeret af: Bruno Müller

I Norge har man også været opmærksom på Dansk Na-
turfredningsforening (DN) ønsker et forbud mod fiskeri 
efter ål fra september til november.
 
I denne periode bevæger ål fra Østersøen sig gennem Øre-
sund, omkring Danmark eller gennem Limfjorden på deres 
rejse mod Sargassohavet. Mængden af ålyngel - glasål - der 
vandrer fra ålens gydeområder i Sargassohavet til europæ-
iske vandløb er i løbet af få årtier faldet med 98 procent 
og betragtes derfor som en kritisk truet art. For at redde 
ålen har EU-Kommissionen og EU-landene i flere år indført 
beskyttelsesperioder. Men hverken denne eller nationale 
og lokale forvaltningsplaner om at øge ålebestanden har 
haft den ønskede effekt!
Hundredvis af ton ål fiskes stadig årligt af registrerede 
fiskere. Hvor meget der fiskes af det rekreative fiskeri er 
ukendt. Men ål er meget populært i Danmark, og det kan 
derfor være et spørgsmål om store mængder.

I Danmark er ålefiskeri lukket fra december til februar. Men 
det er fra september til oktober, at ålen trækker gennem 
danske farvande.

I beskyttelsesperioderne er det også tilladt at drive rekre-
ativt fiskeri efter ål. Ved at ændre tiden for beskyttelse 
og også forbyde rekreativt fiskeri efter ål i løbet af denne 
periode, mener organisationen, der svarer til Norsk Natur-
beskyttelse, at flere ål vil overleve gydemigrationen.

Mere nyt om bundtrawl
Det er Regeringen herhjemme, der nu vil gøre fiskeri med bomtrawl og andre bundslæbende redskaber forbudt på fem 
danske stenrev; Det Gule Rev, Store Rev, Jyske Rev, Thyborøn Stenvolde og Lønstrup Rødgrund.
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Fiskernes side...
Kortlægning af fiskenes vandringer i 
Roskilde Fjord
DTU Aqua kortlægger fiskenes van-
dringer i Roskilde Fjord via lytteposter 
placeret mange steder i fjorden. 
Alle lytteposter er nu hentet hjem, og 
de første analyser viser, at nogle ørre-
der svømmer langt omkring i fjorden.

DTU Aqua!                                                                                                     
Redigering & foto: Bruno Müller

Det rekreative fiskeri har lille betyd-
ning for bevaring af bestandene!
Med ny rapport har man i EU aner-
kendt vores fangstdata.

Formålet med projektet var at for-
bedre forvaltningsgrundlaget for 
bestande i det rekreative fiskeri. Det 
marine rekreative fiskeri har i relation 
til det kommercielle fiskeri ofte en lille 
betydning for indvirkning på fiske-
bestandene. Der kan dog for nogle 
bestande være et betydeligt pres fra 

det rekreative fiskeri, og man har i EU 
anerkendt, at indsamlingen af fangst-
data herfra er en nødvendighed for at 
kunne forvalte bestandene på fornuf-
tig vis. I Danmark har man siden 2009 
haft en undersøgelse med indsamling 
af fangstdata fra de bestande, som er 
obligatoriske at monitere i henhold til 
EU-lovgivning. Undersøgelsen er dog 
underlagt visse begrænsninger, f.eks. 
i forhold til brugen af data i bestands-
vurderinger. For at kunne implemen-
tere fangstdata fra det rekreative 
fiskeri i relevante bestandsvurderinger 
var det derfor nødvendigt at verificere 

allerede indsamlet data og udvikle og 
afprøve alternative metoder til ind-
samling af rekreativt fiskeridata.

Læs hele rapporten : 
DTU Aqua rapport nr. 364 – 2020

Vi fisker »bredflab« og »gumminakke«                                     
Verdens grimmeste fisk, havtasken 
har gennem tiderne fået mange 
øgenavne, som bredflab og gummi-
nakke.   Den har en fladtrykt krop og 
hoved med det store gab, er næsten 
lige store. Tænderne er sylespidse 
og uregelmæssige, øjnene sidder på 
oversiden, og bugen er flad og hvid. 
Skindet er besat med torne og hudlap-

per. Tidligere smed man fisken ud igen 
når man fik den ombord – den var 
simpelthen for grim. Nu regnes havta-
sken, som en udsøgt og mager delika-
tessefisk, hvis kød sammenlignes med 
hummer i smag og konsistens.

Dansk Fiskeri er lysår bagud i at udvikle klima 
og miljøvenlige produkter                                                                                    
Det kom frem i en artikel på DR.dk, 
hvor netop nye tiltag indenfor fiskeri-

et, som produktion af tang, muslinger 
og planter, kan gøre en kæmpe forskel 

på klima og miljø. Man vi halter bagud 
i udviklingen.
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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12

H. C. Ørstedsvej

H. C. Ørstedsvej

H
. C. Ø

rstedsvej

Hjørringvej

Hjørringvej

Toftegårdsvej

Toftegårdsvej

Knivholtvej
Suderbovej

Suderbovej
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Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej
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Maxi Zoo

Silvan

Dagrofa

Menu

Harald 

Nyborg

QuickPot

Brandstation

Skousen
PetworldT. Hansen

FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen

35



Vores havn! 
Bådejere på Rønnerhavnen
Her er den nyeste version af listen "båd ejere Rønner 
havnen".
Jeg har skrevet en PB til alle nye medlemmer der 
ønsker at komme på listen så tjek din PB og besvar 
beskeden hvis du ønsker at komme på, kig evt. under 
beskedanmodning i din Messenger. Eller skriv en mail 
til john_c@live.dk 
Til jer der er på listen venligst giv tilbagemelding hvis 
jeg har lavet fejl eller der er ændringer. 
Se kontaktlisten her: 
file:///C:/Users/Ejer/Downloads/kontakt%20liste%20
b%C3%A5dejere%20r%C3%B8nnerhavnen%20(4).pdf

Bål på Palmestranden og spisning på havnen til 
Sankt Hans 
Palmestrandens Venner kaldte  til sankthansbål på 
Palmestranden og medlemmer på Rønnerhavnen invi-
terede til spising.
Da spisningen var overstået gik starten på resten af 
Sankt Hans Aftenen på Palmestranden  med velkomst 
og efterfulgt af båltale ved borgmester Birgit Hansen.    
Mens bålet skabte røgringe i den smukke sommeraf-
ten sang man bl.a.  Shubiduas  version af Midsommer-
visen,- af den lokale musiker Anne Møller.

Gutterne fra Thorup Strand i hård kamp
Tekst & foto: Bruno Muller 

Fiskerlauget "Gutterne på kutterne" har et underskud 
i deres regnskab på ikke mindre end godt 21 millioner 
kroner.
De populære ”Gutter” fra ”Kystfiskerlauget” kan samtidig 
konstatere at de har en negativ egenkapital på 8 millioner 
kr. Man påpeger at den sidste tids spekulation og  ”fiske-
kvote-politik” i dag,- der er man udsat for voldsomme 
værdier hos det forholdsvis nye ”Laug” der blev etableret i 
2006.
Trods det negative regnskab og at Landingsstedet selv har 
mistet over halvdelen af sine fartøjer. Mener formanden at 
der ikke er grund til at ”Ryste på hænderne” Der er ingen 
tvivl om at den danske befolkning har sympati for gutterne 
og vil følge dem være imod at standse en eventuel truende 
afvikling af kystfiskersamfundet på Thorupstrand.
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Men man skal have mulighed for at passere stranden til 
fods, og det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 22 stk. 
3, at:
"Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanske-
liggøres.

Til dels mener vi borgere, at vi kan bevæge os frit på stran-
dene på den tilsammen 8.750 kilometer lange kyststræk-
ning!
Det er os der ejer naturen, hvor der de fleste steder er 
tilgængelighed og andre steder er der ikke på grund af en 
beskyttelse af det pågældende område.
Alt for mange ved ikke, at der er næsten fri adgang til 
vores. 
 
Er alle strande offentlige?
Til dels mener vi borgere, at vi kan bevæge os frit på stran-
dene her i landet på de  lange kyststrækninger!
Vi holder af vore kyster, og dem er der nok af i forhold til 
landets størrelse og uanset hvor man er i landet, er der 
aldrig mere end 52 kilometer til kysten,- endnu mindre 
kilometer her hvor vi bor i Frederikshavn. Så vi er godt 
tilgodeset !
Det er os der ejer naturen, hvor der de fleste steder er 
tilgængelighed og andre steder er der ikke på grund af en 
beskyttelse af det pågældende område.

Frederikshavn kommune har nu nedsat en arbejdsgruppe 
der skal tilvejebringe, et forsat og endnu bedre ”Regelsæt” 
om hvordan strandene fortsat kan fremstå autentiske, rene 
og velplejede.

Samtidig med, at strandene udvikles i overensstemmelse 
med borgernes, erhvervets og 
gæsternes behov for komfort, tilgængelighed og attrakti-
onsværdi - både af hensyn til turismen og bosætningen i 
lokalsamfundene.
Det mener jeg er et godt initiativ, men det svarer det ikke 
rigtigt med disse forbud og restriktioner.  

Men! I alle disse positive vendinger, er der en sten der 
”gnaver i skoen”.
Alle danske strande er alligevel ikke "allemandseje" - eller 
offentligt ejet areal om du vil ! Men selv om grunden går 
ud til vandet, når” jordlodden er privatejet”, er der dog 
en mildere regel som boligejeren ”Med strandret” skal 
respektere!
Som sagt er del danske strande er ikke "allemandseje" - 
eller offentligt ejet areal om vi vil - men selv om grunden 
ud til vandet skulle være i privat eje, så er den "åben for 
færdsel til fods, kortvarige ophold og badning.
 
Men der er dog følgende forbehold:
  "På privatejede strandbredder og kyststrækninger må 
ophold og badning ikke finde sted inden for 50 meter fra 
beboelsesbygninger".
Det mener jeg ikke tilgodeser den almene befolkning!

Jeg fatter ikke at man i sin tid kunne lave udstykninger 
der går helt ud til vandet og er privatejet, hvilket har givet 
mange uoverensstemmelser rundt om i kommunerne.

Har vi frie strande i Danmark… eller?
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Tekst & foto: Bruno Müller

Dette betyder, at Teknisk Udvalg ikke 
finansierer projekter fuldt ud. 
Via Fremtidens Strande vil Teknisk 
Udvalg indgå som medfinansierende 
partner i projekter, hvor frivillige bor-
gere, foreninger eller andre interes-
senter bærer projektansvar, realise-
ring og drift i fællesskab.
Fremtidens Strande er en rekreativ 
mulighed for at højne værdien af alle 
kommunens strande.

Prioriteringen af tilskud til projekter 
bærer derfor præg af ønsket om at 
tilgodese
projektrealiseringer i hele kommu-
nens geografi.
Prioritering og præmisser for ansøg-
ninger
Projektansøgninger bliver tildelt efter 
beslutning på Teknisk Udvalgsmøde 
forud for hver sommersæson efter 
følgende principper.
Der gennemføres årligt 2 ansøgnings-
runder for projekt Fremtidens Stran-

de. En ansøgningsrunde før og efter 
sommersæsonen med ansøgningsfrist 
henholdsvis i marts og september.
Annoncering af ansøgningsrunderne 
sker på kommunens hjemmeside og 
via pressemeddelelse.
For projektopstart gælder:
Tilskudsniveauet ligger generelt op 
til 50.000 kr. for at kunne honorere 
opstart af flest mulige rekreative tiltag 
langs vores strande.

Teknisk udvalg og private om 
fremtidens strande

Kommer der endnu bedre Palmestrand?
Tekst: Bruno Müller

Det blev i november sidste år besluttet i Teknisk Udvalg at 
man inden sæsonstart 2021 ville behandle ”Strandindsat-
ser” og realisere projektet ”Fremtidens Strande”.
Til det løbende projekt er der flerårlig afsat en halv million 
kr. pr. år.
Fra en af Rønnerhavnens nærmeste naboer, ”Palmestran-
des Venner” er der kommet ansøgning om følgende an-

lægsarbejder, - og som Teknik-og Kulturdirektøren indstiller 
til godkendelse:

1.) Tilgængelighedssti på stranden  2.) Belysning på Tilgæn-
gelighedssti
 
3.) Udvidelse af parkeringspladsen 4.) Etablering af Bade-
flåde
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Uanset om båden er stor eller lille, med sejl eller motor, er du velkommen.
Her er hyggen i højsædet, og her er plads til både søulke og bolværksmatroser.

Glem nu den plastikflaske..! 

He He. Så skåler vi med saft i papkrus 

og pynter båden med blomster...  
:-) 

Der er godt gang i handlen med både, og nogen af dem skal 
måske skifte navn, og vil du ikke rammes af Poseidons vrede, 
er det vigtigt, at din båd bliver navngivet. Til trods for, at de 
gamle vise sømænd mener, at det bringer uheld at omdøbe en 
båd. Vikingerne siges at have begyndt fejringen med mennes-
kelig ofring, men den kultur er da heldigvis ændret siden! Den 
velkendte idé med at smadre en flaske champagne på stævnen 
kommer oprindeligt fra England, men smadret glas er heller ikke 
politisk korrekt i disse tider.

Lad os ty til et mere moderne og harmløst ritual. Der findes flere 
forskellige ritualer til dåb af både og der kan tolkes på disse - 
dette er blot et bud.

Det hele starter naturligvis med, at du finder det ideelle navn 
til din nyindkøbte båd. Alle både er som bekendt af hunkøn, og 
det ideelle er vel at døbe båden med et pigenavn, men står man 
ikke lige med sådan et i tankerne, kan navnet afspejle individuel 
personlighed - det er også en fordel, at navnet kan udtales af de 
fleste - her tænkes på opkald via VHF og mødet med andre både 
i farvandet. Der findes ikke nogen lovgivning eller regel for, hvor 
navnet skal sidde på båden, så du kan egentlig sætte det lige 
hvor du vil - det meste almindelige er dog på agterspejlet og på 
en eller begge sider af stævnen.

Når du er klar med navnet, så går du videre til den mere festlige 
del af navngivningen.

1. Saml venner og familie, start båden og tøjr den til broen.

2. Skænk et glas champagne, vin eller hvad du foretrækker.

3. Læg en frisk grøn gren i båden, der repræsenterer sikker 

 tilbagevenden til land. (Du bestemmer selv sort).

4. Sig en lille tekst, hvor du ønsker alle ombordværende god 
 og sikker sejlads fremover og bed Poseidon om at passe 

 på båden.

5. Navngiv båden og hæv jeres glas og skål for båden og drik.

6. Hæld også lidt over bådens stævn som ofring.

7. Sejl en tur.

Det er ikke sikkert, at du er overtroisk, og det behøver man 
ikke være, men tør du risikere konsekvenserne .............. :-)

Rigtig god fornøjelse med jeres ceremoni samt god og 
sikker sejlads til alle.

MELD DIG IND I RØNNERHAVNENS BÅDELAUG - HER FÅR DU MANGE SEJLEROPLEVELSER FOR PENGENE
Af faste arrangementer kan nævnes: Tilriggerfest, pinsetur, sensommertur, afriggerfest samt jule- og nytårsarrangement. 
Derudover kan du deltage i onsdagssejladserne - der er hyggen i højsædet....    Det er nemt at blive medlem af klubben.

Gå ind på: roennerhavnens-baadelaug.dk - klik på “Ansøg om medlemskab” til højre i top bjælken.

Kom og vær med - der er garanti for hygge og sejlersnak.  Alt det får du for KUN 250,- kr. om året. 

Vi glæder os til at møde dig/jer!

ER DU 
OVERTROISK?
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Tilmelding til mobilstativsystem
Undertegnede tilmelder sig som bruger af havnens kommende mobilstativsystem

Navn:___________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________
Postnr og by:_____________________________________________________________
Tlf:_______________ Email:________________________________________________
Bro nr.__________  Plads nr.__________
Bådmærke:____________________________________Størrelse i fod:_________
Motorbåd:_________ Sejlbåd:__________ Dybgang:__________
3 ton:__________         Lejepris: 650,- kr. , Brugsret: 10.480,- kr.
6 ton:__________ Lejepris: 850,- kr. , Brugsret: 14.680,- kr.
12 ton:_________ Lejepris: 1050,- kr. , Brugsret: 19.500,- kr.
Tilbehør:  Motorbådsbukke:_________ Lejepris: 125,- kr.
 Ekstra støtteben: __________ Lejepris: 175,- kr.

Dato: __________      Underskrift: __________________________________________

Ved brugsret køber man retten til et stativ og betaler således ikke leje, således er man 
garanteret et stativ når man skal bruge det .
Prisen er inklusive 1 kørsel til vinterplads samt fra vinterplads til kran .
Øvrige skal betale 400 kr. for stativhåndtering pr. år.

Første levering ankommet og klar til samling!  Vigtigt! Bestilling skal udfyldes på havnekontoret


