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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
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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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Læseren vil nok undre sig over 
at jeg ”Møver” mig ind på denne 
plads, hvor det er formanden der 
normalt skriver sin leder. Årsa-
gen skal findes ved at formanden 
har skrevet en fyldestgørende 
beretning fra generalforsamlin-
gen - på side 6 & 7 og den dækker 
bredt om Rønnerhavnens virke til 
daglig.

Omkring vores blad Rønnerpo-
sten er det nu et par år siden at 
vi ændrede på bladets format og 
struktur. Det har udviklet sig til 
flere sider i bladet og det er fort-
sat vores mission med et varieret 
aktivitetsniveau, og det kan ikke 
lade sig gøre uden et godt samar-
bejde.
Det fortsætter vi stadig med at 
det kan lade sig gøre helt cen-
tralt,- og ved at have tæt kontakt 
til det som sker på havnen med 
en positiv dialog.

Det er fortsat strategien med 
bladet, at det er medlemmernes 
blad og her igennem at der kom-
mer tilbagemeldinger om me-
ninger og arrangementer vi kan 
sætte i bladet!
Når du læser denne udgave af 

Rønnerposten er vi midt i foråret 
og bådene er ved at blive klar-
gjort. Når næste blad udkommer, 
står sommerferien for døren.                                                       
Men inden da og i den forbindel-
se, vil vi gerne benytte lejligheden 
til at ønske alle vores medlemmer 
og samarbejdspartnere et rigtigt 
godt forår!

Bruno Müller
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Så er der gået endnu et år på Rønner-
havnen, vi kan vist ikke prale af at vi 
har haft et super sommervejr, men 
alligevel har der været liv på havnen i 
både sol, regn, blæst og kulde, som i 
2016 har det været småt med gæ-
stesejlere, vi antager at det er vejret 
der har skylden for det, mange andre 
havne har også meldt om manglende 
gæstesejlere.
Vi er stadig stolte af den fine Rønner-
post som vi udgiver, Bruno Müller skal 
have ros for det arbejde han laver, vi 
forsøgte tidligere på året at omdele 
Rønnerposten til hvert medlem, men 
det er stadig dyrt og besværligt, så 
den kan igen afhentes på Rønner-
havnen, eller læses på hjemmesiden, 
omkostningerne til Rønnerposten er 
på den måde minimal, som noget nyt, 
er der blevet etableret sokkelrør ved 
indgangen til Rønnerhavnen, så der 
bliver opsat et skilt når den nye Røn-
nerpost er klar til afhentning, så ikke 
nogen kan være i tvivl om hvornår 
den er tilgængelig.

Der er i 2017 udbedret en del på 
havnen, vores personale har ikke 
lagt på den lade side, stor ros til det 
arbejde de udfører. Vi udskifter stadig 
el tavler på broerne, så de matcher 
BEAS, vores betalingssystem, halvde-
len er udskiftet og inden sommeren 
kommer, skulle de sidste gerne være 
udskiftet. Bro 9 og 10 er udskiftet her 
i vinter, der mangler dog stadig en del 
arbejde, og alle y-bomme skal også på 
plads, inde broerne kan tages i brug.
Vi arbejder også på udvidelse af 
masteskuret, det projekt skulle gerne 
blive afslutte inde masteskuret skal i 
brug igen til efteråret.
Med hjælp fra bestyrelsen fik vi 
færdiggjort den nye terrassen ved 

klubhuset inden sæsonstart, vi håber 
der er mange der har haft fornøjelse 
af den.
Vi har etableret en krabbevæddeløbs-
bane ved gæstebroen, den har været 
et hit ved børnene.
På nordsiden af havnen er der blevet 
renoveret 2 garngårde med ny flisebe-
lægning.
Der er blevet kigget på vores maste-
kran, den var ikke helt optimal når 
masten skulle løftes af båden, jeg 
mener at selve kædekassen er forsøgt 
vendt således at den ikke går imod 
masten når der bliver løftet.
Sidste år nævnte jeg at der i vores 
vedligeholdelsesplan snart skulle 
kigges på renovering af molehoveder, 
det er endnu ikke helt på plads.
Vores tilladelse for uddybning siger at 
der skal foretages uddybning inden d. 
1.april. Vores samarbejdspartner til 
uddybning har haft et uheld med et 
fartøj som her i marts tippede rundt 
udenfor Bogense havn, de er i gang 
med at finde et alternativt fartøj som 
kan nå ind til Rønnerhavnen, i værste 
fald kan det betyde at deadline for 
uddybning ikke bliver overholdt, der 
er blevet taget kontakt til Miljøstyrel-
sen med hensyn til en dispensation. 
Vores gadebelysning bliver løbende 
renoveret, de bliver udskiftet til LED 
lamper, i takt med at de gamle lamper 
giver op, og vi ønsker ikke kun at blive 
lidt ”grønnere” med strøm, vi vil også 
når det er muligt, kunne tilbyde GTL 
Fuel på havnen, det er brændstof 
som man umiddelbart kan anvende i 
stedet for diesel, men da det er frem-
stillet af naturgas, er det grønnere og 
forurener mindre, så vi håber det i 
nærmest fremtid også bliver muligt at 
få vest for Storebælt.
Vi har i klubhuset opsat en whitebo-
ardtavle, den håber vi vil blive brugt 
flittigt, det har været et ønske fra 

sejlklubben, især til deres kapsejlads-
møder vil den nok blive brugt flittigt.
Produktionsskolen har fremstillet nye 
baggagevogne, som er klar til at tage 
i brug her i foråret, de er meget mere 
stabile og holdbare end de gamle.
Der har været et ønske fra nogle 
medlemmer om at kunne få båden på 
land med mast, det har være meget 
debatteret i bestyrelsen, men da det 
kræver en omfattende ombygning af 
vores truck og godkendelser af om-
bygning, samt at omkostningerne ved 
ombygningen vil være for omfattende, 
er det projekt lagt på is, når trucken 
står for udskiftning, vil det blive taget 
op igen.
Vi har arbejdet meget på at kunne få 
lov til at bygge lidt flere huse, samt 
opføre nogle simple skure til fiskernes 
redskaber, men vi har ikke kunnet få 
dispensation fra kommunen til opfør-
sel af flere bygninger på havnen, før 
der er lavet en ny lokalplan, og det har 
vi været i dialog med kommunen om, 
det tager laaaang tid, at få en ny lokal-
plan godkendt, vi har indsendt vores 
forslag til en ny lokalplan for området, 
men måske er der nogle nye mulighe-
der. Der er mulighed for at man kan 
søge om at få kystzonen flyttet, og 
dette skal gøres samlet for alle kom-
munens havne. Det har vi også været 
i dialog med kommunen om, og de er 
ved at samle op på alle havne, vi har 
indsendt vores forslag, hvis kystzonen 
bliver flyttet, vil det give os nogle flere 
muligheder for opførsel af bygninger 
på området og hvis det falder i hak, 
skulle det blive nemmere at få dispen-
sation til opførsel af simple bygninger 
på Rønnerhavnens området.
Vores legeplads er i forholdsvis god 
stand, der bliver lavet løbende forbed-
ringer, vedligehold og forbedringer bli-
ver lavet af Palle, Kim, Svend, Per, Leo 
og Johannes, der er blandt andet lavet 

Bestyrelsens beretning                                                                                            

Vi har i 2017 mistet nogle trofaste medlemmer                                                                                 
Inden generalforsamlingen blev følgende mindet:
Hans Jørgen Hansen Arthur Christensen Bjarne Brasholt Svend Madsen Ole Frederiksen
Vi rejste os og holdt et minuts stilhed. Ære være deres minde. 

Aflagt d. 22.3.2018 på Rønnerhavnens generalforsamling i 
Maskinhallen af formand Henrik Christensen                                                                                 
Hvordan gik 2017?                                                                            
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nye balancebomme og der er skaffet 
en ny overligger til gyngerne, den skal 
igennem en tørreproces inden den 
kan opsættes.
Vores fiskere havde i foråret 2017 en 
god start, der var mange rødspæt-
ter ved Ålbæk og mange tunger ved 
Hirsholmene og indtil september var 
der god fangst af rødspætter mellem 
Ålbæk og Skagen, men så var det også 
slut, resten af året var der ikke noget 
at komme efter.
Når vi kigger på Rønnerhavnens 
økonomi, kommer vi ud af 2017 med 
et lille underskud, når alle afskrivnin-
ger er foretaget, men det vil Martin 
og Johannes uddybe mere under 
punktet regnskab, jeg vil dog tilføje 
at vi de senere år ikke har justeret på 
priserne på bådpladser, vores afgift 
til kommunen er pristalsreguleret, så 
den er steget en lille smule år for år, 
og det kan betyde at vi også vil kigge 
på at få pristalsreguleret priserne for 
bådpladser.
Der er lavet en opsats til fiskernes bal-
jer som er placeret på de nye træbro-
er, regler omkring brug og opstilling, 
kan findes i ordensreglementet og 
det ser vi gerne bliver overholdt, så vi 
undgår skader på de nye træbroer.
Det har gået lidt trægt med hussalget 
i 2017, der har været få til salg og et 
enkelt står stadig til salg, men ingen 
på venteliste vil give den pris der er 
forlangt, det giver os anledning til igen 

at få tilrettet priserne i husdirektivet, 
så vurderingen kan ligge inden for et 
større margin, det vil give os mulighed 
for at sætte den rigtige pris i forhold 
til husets tilstand.
Sidst på sommeren var der husefter-
syn, der var enkelte der var lidt bagud 
med maling og nogle få huse trængte 
til at få udskiftet en pind her og der, 
de har fået besked fra Johannes, så 
det skulle gerne være på plads.

Som tidligere nævnt ønsker vi at op-
føre lidt flere huse, men er lidt låst af 
kommunen og lokalplan.
Der har i 2017 været afholdt 2 kræm-
mermarkeder, de har begge været 
godt besøgt, kræmmermarkedet i 
juni var sammen med havnen arran-
gement ”Vil med vand”, der var rigtig 
mange besøgende og der var godt 
gang i de aktiviteter der var på dagen, 
så en stor tak til dem der deltog og 
arrangerede aktiviteterne.
I 2017 havde vi igen et samarbejde 
med Sindallund grundejerforening om 
et fælles Sankt Hans bål på Palme-
stranden.

Hvad skal der ske i 2018?
Legepladsudvalget arbejder meget 
på at vi i 2018 kan se et sørøverskib 
på legepladsen, der er lavet et oplæg 
til skibet det skal finpudses inden det 
sættes i gang.
Vi arbejder på at der bliver etableret 

tømning af toilettanke på havnen, det 
første skridt til det projekt er taget.
Vi har et lille udvalg der arbejder med 
forbedring af klubhuset, de er nået 
rigtig langt og vil under evt. fortælle 
lidt om planerne.
Når vi kommer lidt senere på året, vil 
i kunne opleve at der bliver opsat fug-
leskræmmere rundt om på havnen, 
det er et forsøg på at holde stære væk 
fra havnen når de først bær modnes 
i klitterne, de laver et være svineri på 
vores både.
Der er igangsat tiltag for at renovere/
udskifte toiletbygningen i nord.
Vi har igangsat et projekt med sik-
kerhed på havnen, der skal blandt 
andet opsættes, redningsstiger rundt 
omkring på havnen.

Vi har i bestyrelsen debatteret om 
nødvendigheden af at få uddybet 2 
gange om året for at forlænge sejlti-
den, det kræver at vi får ændret på 
den tilladelse vi har til uddybning, det 
vil vi kigge mere på i 2018.
Der bliver også arbejdet på at få en ny 
forsikringspartner på havnen.
Jeg vil gerne slutte af med at takke 
havnens personale og bestyrelsen for 
det gode arbejde de har udført.

Se referatet fra generalforsamling på     
Rønnerhavnens hjemmeside

Dantrace Kosttilskud - Mineraler 
Zink bidrager til at vedligeholde normale knogler, negle, hår og hud samt et normalt 

testosteron-niveau i blodet. Brug Dantrace kosttilskud, der indeholder letopløseligt zink med en 
anderledes optagelse. Dantrace kosttilskud er patenteret. 

Pakning til ca. 3 mdrs. forbrug: 125 kr. inkl. porto.                                      
Læs og køb på www.dantrace.dk
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SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

Men vi producerer og sælger også mange 
andre kvalitetsprodukter til lave priser f.eks:

BÅD-MALING:
• Nye og gamle træskibe • Stålfartøjer
• Glasfiber både 1 & 2 komponent
• Standolie • Kinesisk træolie
• Nankinglak med ægte trætjære

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk

8









 









Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
...... ved de to indkørsler til havnen!

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. maj 2018
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Sæby-sejlmageren v/ Michael Derry 

Fremstilling af sprayhood, cockpittelt, div.presenninger,
hynder, pvc kalecher, specialoverdækning mm.

Små reparationer af bla. sejl, kalecher.
Udfører også specialopgaver.

Ring for tilbud!

Peder Munks Vej 59 * 9300 Sæby * tlf. 60 93 11 87 * michaelderry1@me.com

Gærum Auto- &                  Traktorværksted

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

Arne Andersen Frederikshavn A/S - Anholtvej 8,  9900 Fr. havn
Tlf.: 9842 2847- esi@arne-andersen.dk - www.aa-frederikshavn.dk
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Naturens køkken
Naturen byder på mange smagsoplevelser

Tlf. 70 70 70 79/ 51 32 51 01

RKT EL-DIESEL
MARINETEKNIK             

- det ordner vi
v. Rudi Finn Kristensen

Toftegårdsvej 28
9900 Frederikshavn

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009
mail: rkt@live.dk

Palle Jensen Biler ApS
Toftegårdsvej 24 9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98 42 88 14 / 21 23 21 60
E-mail: pj-biler@mail.dk
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Sidste års Kræmmermarked blev et godt år med mange 
kræmmere og et meget stort antal besøgende.
De mange fremmødte skyldtes også tillige at der samtidig 
var arrangeret ”Havnens Dag”

Opmærksomme på trafikafviklingen
Vi er opmærksomme vedr. trafikproblemerne, og sidste 
år var kommunen særdeles lydhøre overfor problemerne. 
Til det blev vi enige om, at lave vejen fra ishus syd til det 
nordlige ishus ensrettet, samt at vi eventuelt sætter flere 
folk på opgaven med at regulere trafikken.  

Stadepladser
Fra kl. 07.00 på kræmmerdagen vil udvalget være på plads 
på havnen til fremvisning af stadeplads og give gode råd. 
Stade plads koster 50 kr. pr. 5 meter, børnepladser på lege-
pladsen er gratis. Beløbet som opkræves på stadepladser 
går ubeskåret til forskønnelse af Rønnerhavnen.
Fredag den 8. juni, dagen før kræmmermarkedet kl. 
16.00 vil udvalget være på plads i Rønnerhavnen.                                                      
Du kan fra kl. 16.00  reservere stadeplads efter først til 
mølle princippet.  Alle stadepladser er nummereret og 
forsynet med to mærkater. På den ene mærkat er anført 
et nr. på stadepladsen, på bagsiden står der optaget. På 
den anden mærkat står der nummeret på stadepladsen. 

Såfremt du ønsker en stadeplads om fredagen fra kl. 16.00  
og pladsen er ledig, tager du mærkat med nummeret på 
stad pladsen med til udvalget som befinder sig i klubloka-
let på havnen og betaler 20 kr. for denne ekspedition. På 
den anden mærkat som er tilbage på stadepladsen står der 
optaget til oplysning for andre. 

Lørdag den 10. fra ca. kl.10.00 vil der blive opkrævet 50kr. 
for stadepladser. Såfremt du har yderlige spørgsmål, kan 
du henvende dig til Trækfuglenes formand: Egon Nielsen 
tlf. 98 42 60 45
På havnen kan der købes: Øl, vand, kaffe, pølser, is, og slik. 
Trækfuglene spiller fra kl. 10. – 16.00.  
 
Har lagt stort arbejde i arrangementet
Men ”alt i alt” glæder vi os sammen med Rønnerhavnen til 
at mange mennesker kommer igen!
Igen vil vi på Trækfuglenes vegne takke Rønnerhavnen, Vild 
Med Vand, Kræmmere, sponsorer og andre samarbejds-
partnere. 

Egon Nielsen, Trækfuglene 

Kræmmermarkedet 9. juni 2018 Kl. 10-16 
"Trækfuglenes" 13. kræmmermarked 
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Danmarks bedste tilbud på  
Nydam både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 13.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 27.995 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 39.990 

Ring til Søren på 98 42 23 93 og 
hør dagsprisen på din nye 

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

Mercury påhængsmotor!                                        
Få 5 års garanti på din nye motor. 

Motor og Bådcentret Fr.Havn · Sindallundvej 4 · 9900 Frederikshavn · Tlf.: 98422393 ·  E-mail: info@nautisk.dk  

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 39.990  

Kom til Frederikshavn  
og få den bedste pakkepris på din Nydam båd.  

www.m-center.dk  
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I dag  Private: Erhverv: 

I dag har du 3 muligheder for at handle hos Engsig  
Webshop: 

Danmarksgade 53 

Frederikshavn 

98 42 06 66 

engsig@bogpost.dk 

Maigårsvej 4 

Frederikshavn 

72 17 00 77 

 engsig@engsig.dk 

Kun handel via: 

www.printerpatroner.dk 

98 48 06 77 

Kundeservice@printerpatroner.dk 

 
Sø- og Sejlsportsudstyr 

Alt til sejlerne og fritidsfiskerne 
Rabat på alt grej til Rønnerhavnens medlemmer 

Professionel vejledning – 38 års erfaring 

 

 

Smækbukser med 100kg. Opdrift 

Ring 60 15 40 84 ell. danskregntøj.dk – og bestil 

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
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Generalforsamlingen i Maskinhallen 
torsdag den 22.marts 2018 
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Der var kun fremsat 1 forslag

Nyt forslag fra bestyrelsen:
§ 7.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 3 
år ad gangen således, at formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 3. år (start 2018) og kasserer og 1 bestyrel-
sesmedlem er på valg hvert 3. år (start 2019), 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3. år (start 2020). Formand og 
kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
Generalforsamlingen vælger hvert år endvidere 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant.
Frederikshavn Kommune kan vælge et medlem til bestyrelsen. Underretning om et eventuelt valg meddeles senest den 
1. februar.
Foreninger med tilknytning til havnen kan vælge en repræsentant, som sammen med havneopsynet kan deltage i besty-
relsens møder uden stemmeret.
Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres ikke.
Bestyrelsen antager det fornødne personale til varetagelse af den daglige drift af Rønnerhavnen og fastsætter løn og 
arbejdsvilkår.
Hvis godkendt:  Formand, Henrik M: Christensen på valg i 2018 - Bjarne Christensen på valg i 2018
Kasserer, Johannes Frøstrup på valg i 2019 - Lars Johannesen på valg i 2019 -Kim Hoppe på valg i 2020
Ole Guldsmed Thomsen på valg i 2020 - Per Bech Christensen på valg i 2020.                                                                                                          
Skal §8 ændres: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 
marts måned. Medlemmerne indkaldes med minimum 14 dages lovligt varsel ved annoncering enten i det lokale dag-
blad, Rønnerposten eller ved udsendelse af indkaldelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsam-
lingen afholdes.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne 
indsender skriftlig begæring herom.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
Kassereren forelægger det godkendte regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det kommende 
regnskabsår
Indkomne forslag - Valg af formand  - Valg af kasserer  - Valg af medlemmer til bestyrelsen - Valg af 2 suppleanter til 
bestyrelsen
Valg af 2 bilagskontrollanter - Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant - Fastsættelse af kontingent - Eventuelt
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer skal, blandt de fremmødte medlemmer, vedtages med mindst 2/3 flertal
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.
Der var genvalg til alle
Under eventuelt
Torben kom med gode forslag til grillpladser og manglede en vision for havnen, det vil blive taget til efterretning.
Kim efterlyser input til visioner, fra medlemmerne.
Birger ønskede at Rønnerhavnen er mere kendt i andre havne i Danmark, der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en ny 
folder, som vore egne sejlere kan tage med rundt til de havne de besøger.
Det er opfattelsen at ventelisten på huse ikke bliver taget alvorlig, ifølge Per og Bjarne bliver samtlige medlemmer på 
ventelisten kontaktet på telefon, når et hus bliver sat til salg.
Kim fortalte om de planer bestyrelsen har for renovering af klubhus.
Egon ville gerne om vi kunne tænke på en simpel foldevæg.
Svend Erik roste havnen og den måde man blev mødt på som nyt medlem.
Torben savner at havnen er mere synlig, når man kommer sejlende udefra, det er svært at finde indsejlingen.
Søren spørger til tyverier, der har heldigvis ikke i vinter været meget af den slags.
Niels fortalte om det alarmanlæg som 4 medlemmer har taget i brug på bro 2.
Torben spørger til ejerskabet af Shelteren, Bruno giver en forklaring på det.
Efter disse kommentarer og bemærkninger, sluttede generalforsamlingen.

Redigeret ved redaktionen

Hele referatet kan ses på Rønnerhavnens hjemmeside.
UDPLUK fra generalforsamlingen
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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

Helge Smidt
Ejendomsmægler

98 43 55 00
Søndergade 70 • 9900 Frederikshavn

www.realmaegleren.dk/9900

 

 

 

Uni-Safe workshops perform service and repairs on: 
Liferafts, Lifejackets, Immersion- & Worksuits 

Custom builds, service and repairs on:  
RIB’s & Inflatable boats 

Workshops certified by: Authorities, Notified bodies and manufacturers 

Sales and RFQ’s, phone: +45 3258 1615 or Email: info@unisafe.dk 
Service booking, phone: +45 9843 1353 or Email: service@unisafe.dk 

Certified sales- & service partner for commercial liferafts 

H.C. Ørstedsvej 3 C 
9900 Frederikshavn 

Tlf.:6395 9625
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Sejleraftenen blev et tilløbsstykke

Man kan mange gange bedømme et virksomhedsbesøg 
på hvor mange der er kommet,- når kigger på det antal 
parkerede biler.! 
Mange biler måtte holde på Sindallundvej, da de mange 
sejlere og andet godtfolk troppede op denne aften, da Mo-
tor og Bådcentret Frederikshavn indbød til den traditionel-
le  Sejleraften.    Indenfor var der i år langt over hundrede 
der besøgte arrangementet. Det var ikke alene dem som 
enten bare var nysgerrige, - men ligeledes de mange der 
ville gøre et godt køb! Og der var nok af muligheder for et 

godt tilbud på alverdens ”Sejlerting”,- og det kunne mær-
kes på den livlige handel,- at det var et godt besøg værd. 
Samtidig havde personalet travlt med at vise nyt maritimt 
beklædning, samt sejlertøj frem til alle og der var noget for 
enhver smag.

Der blev budt på lidt godt til ganen og noget at skylle det 
ned med, hvor man samtidig kunne mødes med sejlerkol-
legaer og udveksle erfaringer og tanker om den kommen-
de sæson.

Motor og Bådcentret i Frederikshavn 
samlede sejlerne inden sæsonen starter
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Bådpolering og bundmaling 
Vedligeholdelsesvask 

og polering af fribord og overbygning,  
rengøring, slibning og pleje af teakdæk, 

klargøring til salg. 
   Ring  for uforpligtende tilbud: 

ShipShine 
Tlf. 29 86 91 89 

 

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
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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

TIL SALG 
 

Crescent 42 – kan ses i Ålbæk - Pris 14.000,- kr.
Medfølger: 

4 HK Mariner 4 takts motor(langt ben)
Årer – Ankergrej – 3 stk. rødspættegarn

 Brenderup trailer (På plader) Tlf.: 22 77 27 86
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Autoriseret indblæser

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn
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Sæsonen er godt i gang for Isingerne i vinterbadeklubben. 
Første del af sæsonen var mild og nærmest for varm til et 
ordentligt havbad. Klubben har haft besøg fra vinterbade-
klubberne i Hou og Jomsborg fra Århus.
En forrygende kuling fra øst med sne gav gæstemed-
lemmerne et ordentligt rusk og meget koldt bad. De var 
forundrede over vores vind og godt forpustede da de kom 
ind fra badebroen. De bader nemlig ikke som vore med-
lemmer – med tildækning af morgenkåber og håndklæder 
til og fra vandet. Så de blev godt kolde.
I omklædningen ventede der dem en dram, en øl/soda-
vand sammen med en god rugbrødsmad.
Så var de klar til at køre videre til næste forening 
i Nordjylland og prøve vinterbad i sø i stedet for.                                                           
Jomsborg vinterbadeklub i Århus var med til at låne os 
penge til at etablere en sauna – samen med de donationer 
det lykkedes at skaffe. Så vi skyldte dem gæstfrihed – nu 

hvor lånet er betalt tilbage.
Vore to omklædningshuse trænger til en kærlig hånd 
indvendigt – idet gulvene ved vestgavlene begynder at vise 
tegn på råd. Gulvene forventer vi at udskifte til foråret. 
Medlemmerne yder selv arbejdskraften ligesom de gjor-
de med ekstra isolering af saunaen. Igen i år deltog nogle 
medlemmer i Vinterbadefestival i Skagen en dejlig oplevel-
se med et skønt sammenhold.Vi er nu ca. 140 medlemmer 
i klubben og for øjeblikket ramt af is i vandet. Isen kan give 
os skader når vi bader – så et af medlemmerne Otto har 
været ude ved broen for at hugge hul – så vi slipper for 
at gå ud i den skarpe nyis, som sagtens kan være ligesom 
glasskår Sæsonen går på hæld og endnu engang har havet 
villet os det godt og givet mange gode bademuligheder.

Tak for i år. Formand for Isingerne Birgitte Nielsen

Vinterbadere kan også få problemer 
– når vinteren kommer! 
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Forhandler

Vi har gjort det nemmere at køre i en Polo.

Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet pris for 36 mdr.: kr. 87.764. Polo BlueMotion TSI 95 hk fås kontant fra kr. 173.997 

plus lev. kr. 3.880. Tilbuddet gælder for et begrænset antal biler. Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift 

(driftsomkostninger). Brændstofforbrug ved bl. kørsel 24,4 km/l. CO2 udslip 94 g/km.  A+   Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Polo klar til at bringe dig ud og hjem, lige når det passer dig. Den forkæler dig med innovativ 1,0 TSI BlueMotion motor på 95 hk, 5 døre, 

metallak og omfattende udstyr med lækre detaljer. Og så sparer den dig for bekymringer om uforudsete bil-udgifter. 

Vi glæder os til at give dig en prøvetur og fortælle mere om Privatleasing. På gensyn.

Polo Privatleasing. 
Udbetaling kr. 5.000,-/md. ydelse pr. md. kr. 2.299,-.

Privatleasing via Nordania Finans. 
Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet 
pris for 36 mdr.: kr. 87.764. Polo 
BlueMotion TSI 95 hk fås kontant fra kr. 
173.997 plus lev. kr. 3.880. Tilbuddet 
gælder for et begrænset antal biler. 
Positiv kreditgodkendelse kræves. 
Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og 
grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 
Brændstofforbrug ved bl. kørsel 24,4 
km/l. CO2 udslip 94 g/km. A+ Bilen er 
vist med ekstraudstyr.

UGGERHØJ FREdERiksHavn: søndergade 244-250
Tlf. 98 42 14 88 · www.uggerhøj.dk 

Man–fre 8.00–17.30 · Lør 10–13 · søn 12–16 Michael HenriksenMartin Christensen
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Hovedprincipper for afmærkning i danske farvande 
kan du se på Søfartsstyrelsens publikation på linket: 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Pub-
likationer/Afm%C3%A6rkning%20af%20danske%20
farvande%209.%20udgave.pdf

Opdatér dit kendskab om 
afmærkning i danske 
farvande!

Redigering: Bruno Müller    Foto: Søren Svendsen

RØNNERPOSTEN
NÆSTE BLAD 3.18 – juni udgaven!

Deadline senest:
D. 15. maj 2018
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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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Stort & småt! 

Kommunens 
Lystbådehavne
Byrådet har til Teknisk Udvalg frigivet 2.192.00 
kr. til Budget 2018
Det omfatter Anlægsprojekter – Bådebroer 
m.m. 

Takket været en stor indsats 
af medlemmerne hos Fritids-
fiskerne og Sejlerne i landets 
kommuner, er det lykkedes 
gennem Søsportens Sikker-
hedsråd foreløbig at etablere 
et ”Korps” der står i spidsen 
for at alle skal sejle sikkert.

Med udgangspunktet i at vi alle vil skabe en 
ny Kultur på havet,- fortsætter arbejdet med 

at gøre os sikre der.
Det har vi de motiverede Ambassadører til  og 
de kunne godt tænke sig at du også var med i 
dit lokalområde!
Brug linket og læs hvor enkelt det er at være 
med!  https://goo.gl/mHs832 

På Rønnerhavnen er det bestyrelsesmedlem 
Bjarne Christensen som er Ambassadør. 
Du kan ringe på 2180 3612.

Fritidsfisker i vandet - sidst i januar!
Tekst og foto: Bruno Müller

Det var nær gået galt for en fritidsfisker da han røgtede 
garn og faldt over bord fra sin jolle.
Uheldet skete et par hundrede meter fra kysten ved Gjel-
lerupodde ved Lemvig, hvor heldet var med ham da han 
kunne holde fast i lønningen og drev med båden,- og han 
derefter forsøgte at svømme ind til kysten.
Redningsbåden fra Thyborøn kom hurtigt og bjærgede 
fritidsfiskeren og samtidig var en hjemmeværnskutter og 
en privat båd sat ind i redningsaktionen.
Ligeledes deltog en redningshelikopter der dog ikke kom i 
brug! Men en ambulance kørte den forfrosne fritidsfisker 
på sygehuset til kontrol. Efter omstændighederne endte 
det heldigt.

Sejl Sikkert Ambassadørerne runder de 400!
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

TLF. 40 51 48 35   MAIL: ELLING-TAGMALING@PC.DK

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

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22
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Eksempel på Sikkerhed for medlemmerne

Havnens Dag bliver lørdag d. 9. juni  
      

Første og indledende ”Planmøde er afholdt d. 23. januar 
i klubhuset. I starten af i år er arbejdet startet op og der 
meldes ud allerede nu, at det bliver med endnu flere akti-
viteter og fortsat som sidste år,- er der også kræmmermar-
ked samme dag. Se artikel andet steds i bladet.

Nye bagagevogne
To stk. bagagevogne til brug især gæster på havnen er 
galvaniseret og klar.

Vores er lidt mere moderne !

Sikkerhed på havnen 
Er drøftet i bestyrelsen om der kan laves tiltag. 

Projekt Sikker Havn 
FLID og Dansk Sejlunion har siden 2006 stået bag projekt 
Sikker Havn. Gennem projektet er der er udarbejdet en 
række anbefalinger, som landets havne og klubber op-
fordres til at følge for at højne sikkerheden. Indtil videre 
følger 190 havne en eller flere af projektets anbefalinger. 
Siden 2016 er Trygfonden gået ind i projektsamarbejdet 
bl.a. ved at donerer redningskranse, jernstolper og instruk-
tioner til havne og klubber, der gør en indsats for at højne 
sikkerheden.
Der arbejdes nu videre med at gøre det sikkert mod ulyk-
ker og at færdes på havnen.
              
Toilettank
Tilbud i bestyrelsen er modtaget

TØMNING I LAND
Som sejler har du krav på at kunne få tømt din holdingtank 
på havnen, fx af en slamsuger 

Strandbeskyttelseslinjen
Bestyrelsen har i januar i år indsendt forslag til Lokalpla-
nen vedr. ændring af strandbeskyttelseslinjen der er ved 
Rønnerhavnen.

Garnskurene 
Der er igangsat forslag om at udvidelse af garnskure.                                                                          
Forslaget går ud på at der skal indhentes tilladelse til 
opsætning af containere med døre. For at gennemføre det 
kræves der en byggetilladelse.

Vejene på havnen 
på havnen bliver udbedret til foråret.   

Aktivitetsplan for resten af 2018
9. Juni
Havnens dag & Kræmmermarked
 
23. Juni
Sct. Hans Bål
4. August
Kræmmermarked 
11. August
Småbådsfiskerne konkurrerer 
                         
22. September
DM i Fladfiskeri

Vores havn! 
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I bestyrelsen er der fra bestyrelsesmedlem Ole 
Guldsmed Thomsen fremsat forslag om………

Forslaget går ud på at køkkenet i klubhuset trænger 
til at blive skiftet, ved at en del inventar udskiftes. 
Årsagen er bl.a., at han konstaterer, at køkkenet 
efterhånden er noget slidt og at hvis man tager vi 
skridtet fuldt ud i en modernisering, - kan klubhu-
set fremstå bedre indrettet og i et mere lyst design. 

Til forslaget er der ind til nu slået et par streger, 
og ligeledes lavet lidt ”Computer-teknik” idet, at 
hvis forslaget vedtages, kan medlemmerne på et 
tidspunkt se det i bladet om hvordan  køkkenet 
kommer til at se ud på tegningerne og billeder. 
Nu slået et par streger, og ligeledes lavet lidt ”Com-
puter-teknik” idet, at hvis forslaget vedtages, kan 
medlemmerne på et tidspunkt se det i bladet om 
hvordan køkkenet kommer til at se ud på tegnin-
gerne og billeder.

Sirius Høj kæntret!

.....Forslag fra bestyrelsesmedlem

Uddybningsfartøjet M/S Sirius Høj, der den 10. marts 
var på vej ud med en tung last af sand gravet op fra 
bunden i havneindsejlingen ved Bogense havn på Fyn.                                                                                                    
Uheldet skete ifølge forklaringen fra de to medarbejdere 
om bord, fordi lasten forskubbede sig, hvorefter fartøjet 
tippede rundt! Der var ingen personskader.

Kilde:Fyens.dk 

Tanker om ændringer i klubhuset
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Sindallundvej 4 ∙ 9900 Frederikshavn ∙ tlf. 98 42 23 93
www.m-center.dk

VR5 Cuddy

Vi tilbyder op til 5 års garanti på Mercury 
Kom forbi vores butik og showroom og hør mere
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Hvorfor sejler vi om onsdagen?
Onsdagshyggesejladserne er: At få skumsprøjt på dækket, 
nyde den super flotte natur, spændingen under sejladsen, 
det sociale sammenhold, tips og gode råd man deler med 
sejlervennerne samt den varme kaffe i klubhuset efter sej-
ladsen. Godt nok er der en af bådene der vinder sejladsen 
hver onsdag -men når alt kommer til alt, er vi alle vindere!

Når vi sejler Onsdagshyggesejladser, sejler vi efter per-
sonligt lystal. Hver båd har sin egen dier fra starten. TCC 
værdien er afhængig af båden stand, alder på sejlene samt 
mandskabets sejleregenskaber. Ud fra de informationer 
vil udvalget justere Tcc værdien på hver enkelte både ved 
hver sejlads..  D.v.s. at der vil være forskudt start og så vidt 
muligt kommer vi samtidig i mål. Konkurrence-effekten er 
ved målstregen. Dette system giver den langsomste båd i 
sejladsen mulighed for at få den bedste tid.

Inden sejladsen tjekker vi vindstyrken og vindretningen på 
Frederikshavn Havns hjemmeside, som er afgørende om 
hvilken rute der skal sejles....  De informationer vi får fra 

hjemmesiden om vindretning og vindstyrke, bestemmer 
hvilken kort vi skal bruge ( der er 6 forskellige ruter. ). Vi 
kan også se vindstyrken, som bestemmer om der skal sej-
les en kort eller  lang rute.
Det syntes vi er et smart system, for så er der jo ingen fast 
personer der bestemmer dagens sejlrute.

Rønnerhavnens Bådelaug
håber at du vil være med til at skabe nogle uforglemmelige 
sejleroplevelser. Har du lyst til at være med så meld dig ind 
i klubben på: www.roennerhavnens-baadelaug.dk  
( Der er indmeldings skema på siden ) 

- Vi glæder os til at se dig.
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Frederikshavn Træskibslaug
Så fik vi den årlige Generalforsamling 
overstået, den forløb som de fleste 
heldigvis i al fredsommelighed og 
uden blodsudgydelser. Vort gode 
medlem Henrik blev valgt, som man-
den der skulle styre slagets gang, det 
gjorde han som altid, perfekt … han 
gav ordet til formanden, som fortalte 
lidt om aktiviteterne i 2017 … blandt 
andet om laugets præmiestatistik i 
gennem de ni år, vi har været på ba-
nen i Rønnerhavnen.

Ellers fulgtes proceduren efter lau-
gets vedtægter … formanden var på 
valg og modtog genvalg. Regnskabet 
blev gennemgået af kassereren og 
godkendt af revisoren og de forsam-
lede. Ingen ændringer i Vedtægterne, 
under Eventuelt blev en del vendt og 
drejet … om vor fremtidige virke …

Vi talte lidt om den kommende VILD 
med Vand – Havnens Dag, som er den 

9 juni, samt Frederikshavns 200 års 
Købstadsjubilæum … begge dele vil vi 
være lidt involveret i , og det ser ud til 
at blive nogle spændende opgaver.
Som det sig hør og bør … så afsluttede 
vi Generalforsamlingen, med Smørre-
brød og en pilsner … med sidevogn.           
Alt i alt … en fornuftig aften … og alt 
det sjove … det holder vi for os selv.

Mange hilsener Birger        

Blokken på billedet er ca. 1 meter 
lange og 60 cm høje, benyttes som 
sofaborde.

Lige for at friske det hele op … så ser det sådant ud:
2014, Skärhamn: ”Fransisca” fik en 1. plads blandt sejlbådene.
2014, Skärhamn: ”Nirvana” fik en trøstepris, for flot sejlads.
2016, Svendborg: ”Fransisca” blev Danmarksmester i sin klasse, kapsejladsen.
2016, Svendborg: ”Malusi” blev tildelt ”Skruen” blandt motorsejlerne.
2017, Skärhamn: ”Indiana” blev tildelt en 2. plads, blandt sejlbådene.
Så formanden var stolt af Træskibslauget’s   C.V. … det er godt gået på 9 år.
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Ny motorvej i Kattegat skal 
forhindre uheld 

Fritidssejlerne tilgodeses!                         
Redigeret af Bruno Müller    
Foto: Søren Svendsen

Der er trængsel på skibenes motorvej 
rundt om Jyllands spids og ned gen-
nem Kattegat.

- Der skal være plads til både de store 
og de små skibe, fiskeriet og fritidssej-
lere, og derfor har vi inddraget alle, 
inden vi har besluttet os for de ny sy-
stem, siger Jakob Bang der er inspektør 
i Søfartsstyrelsen

Trafikken fordeles i "rundkørsler"
Fremover anbefales skibe to ruter 
mellem Hanstholm og Skagen, hvor 
de sætter ny kurs afhængig af deres 
størrelse i "rundkørsler" ved Skagen, 
øst for Læsø og nord for Øresund. Ski-
be med en dybgang på mindre end 10 
meter anbefales en kurs mod Øresund 
langs den svenske kyst, mens større 
skibe fortsat må benytte dybvands-
ruten direkte mod Storebælt øst for 
Læsø og Anholt.

De nye skibsruter omfatter:
To anbefalede ruter mellem Hanstholm og Skagen benævnt rute A og rute B, 
Trafiksepareringssystem ved Skagen
Dybvandsruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå
Et nyt Precautionary area (forsigtighedsområde) nordøst for Læsø
En ny rute S langs den svenske kyst
Tre nye trafiksepareringssystemer langs rute S. Det ene i den nordlige del af Øresund
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Planlæg sejladsen med DMI - ”Vejret til havs”    
DMI: Havet omkring Danmark bliver året rundt brugt af fritidssejlere, fiskere og andre professionelle. Aktiviteter til søs 
kræver god planlægning, og på DMI udarbejder vi prognoser og observationer, der beskriver de aktuelle og de kom-
mende dages forhold i de danske farvande.  Vores informationer hjælper alle med at optimere deres aktiviteter og øge 
sikkerheden til søs.            

NYT i fra DMI i 2018
Få lokal vejrudsigt for 10.000 steder i Danmark - DMI forklarer hvordan her! 

Brug linket:https://ing.dk/artikel/nu-kan-du-faa-lokal-vejrudsigt-10000-steder-danmark-dmi-forklarer-hvordan-210589

På Rønnerhavnen er der den 11. august i år lagt op til begiven-
heden med klubkampen mellem Nordjysk Småbådsklub og Jysk 
Småbådsklub. Stævnet hvor der fiskes i Kattegat ud for Røn-
nerhavnen bliver et endags stævne, hvor arrangøren håber på 
mellem 50 og 7o både fra de to klubber der vil deltage.
Det er altid en glæde på Rønnerhavnen, når vi kan byde fisker-
ne velkommen og hvor der er nok at betragte,- især når de sej-
ler ud og ligeledes vender retur til havnen med deres fangster. 
Hvis man vil se udsejlingen om lørdag skal man tidlig op,- da 
der fiskes fra tidlig morgen. 
       

Besøg af over 50 både der fiskes fra  
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