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Dårligt vejr til standerstrygningen

Tidligere formand forærer båd væk

Husk generalforsamlingen d. 20 marts 2017!

Rønnerhavnen - et center for fritid!



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

35

Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej

35

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
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Vi har taget hul på et helt nyt 
år med mange udfordringer 
og spændende opgaver der 
skal løses i løbet af året.

Vi har sidst på året mistet et 
medlem i bestyrelsen, Henrik 
Nielsen er bortgået, Henrik 
var til stor hjælp i bestyrel-
sen, han havde mange gode 
ideer og løsninger på mange 
ting, han vil være savnet.                                
Ære være Henriks minde.

Vinteren er ikke slut endnu, 
men vi håber snart der kom-
mer lidt mildere vejr, så det 
er til at holde ud at opholde 
sig udendørs uden Hirtshal-
shabitten.

Der er i efteråret igangsat 
udskiftning af endnu 2 broer, 
bro 1 og 2 bliver udskiftet! 
Det vil blive færdiggjort 
inden sæsonstart, og ter-
rassen omkring klubhuset 
forhåbentlig vil stå færdig i 
foråret.
Det har været et ønske fra 
enkelte medlemmer, at man 
har mulighed for at få båden 
på land med mast, da vi har 

været i tvivl om hvor man-
ge der ønskede det, har der 
været en lille undersøgelse i 
sejlklubben, og det viser sig 
der er en del der har et øn-
ske om at kunne tage båden 
på land med mast, vi har i 
første omgang en vurdering 
der siger at et nyt løfte åg vil 
koste omkring 100.000 kr., vi 
vil få en ingeniør til at lave en 
nøjagtig beregning og der-
med få et tilbud hjem på ud-
skiftningen, inden vi beslutter 
om projektet skal fortsætte. 
Johannes mener ikke at det 
vil blive nemt at manøvre-
rer på vinterpladsen, det vil 
sikkert kræve en omrokering 
og muligvis en optimering af 
pladsen, med nyt grus, men 
det tager vi når vi kender den 
nøjagtige pris for ombygning 
af trucken.
I marts måned er der gene-
ralforsamling, d. 20/3-2017 i 
Maskinhallen, der er en dags-
orden for generalforsamlin-
gen i dette blad ! 
Vel mødt! 

Henrik M. Christensen
Formand

Lederen
Formand og Sekretær
Henrik M. Christensen
Fredensgade 9 9870 Sindal
Tlf.: 2947 0485
henrik@fredensgade.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Lærkevej 41D 9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
fh-pnkopll@mil.dk 

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

Legepladsudvalget
Kim Hoppe
Suensonsvej 18 3 th.  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Ole Guldsmed Thomsen
Brovej 5, Kvissel, 9900 Frh.
Tlf.: 4013 98 21
guldsmed@frederikshavn-ps.dk

Husudvalg
Bjarne Christensen
Ribegade 35  9900 Frh.
Tlf.: 9842 8306
bcnr1@webspeed.dk                    

Kontakt til Fritidsfiskerne &
Husudvalget
Lars R. Johansen
Tennisvej 29  9900   Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
Mail:tennisvej@nordfiber.dk

Suppleant: Birger B. Pedersen

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

Bestyrelsen

RØNNERP OS T EN

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 5. jan. Udkommer 14/15.2
Nr. 2. apr. - indleveringsfrist til redaktionen 15.mar. Udkommer 25/26.4
Nr. 3. juni - indleveringsfrist til redaktionen 15. maj. Udkommer 22/23.6 
Nr. 4. sep. - indleveringsfrist til redaktionen 15. aug. Udkommer 26/27.9
Nr. 5. nov. - indleveringsfrist til redaktionen 15.okt. Udkommer 28/29.11

Forsiden: Rengøring inden 2017 - foto: Bruno Müller
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Sildevej 16 - 9970 Strandby - Tlf. 98 48 00 32

Alt til sejlere og fritidsfiskere
Se vores butik og varelager på havnen i Strandby!
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Se mere på www.nautisk.dk og www.m-center.dk

SINDALLUNDVEJ 4, FRH . TLF. 9842 2393

ONSDAG 15. MARTS 2017 KL. 19.00-21.00

VI S
ES 

TIL
 EN

HYGG
ELI

G A
FTE

N

SEJLERAFTEN
HOS MOTOR OG BÅD CENTRET

VI BYDER PÅ

ØL, SODAVAND
OG LIDT

MUNDGODT

ALLE ER
VELKOMNE
UANSET HVILKEN

SLAGS BÅD

I SEJLER

DENNE AFTEN HAR VI MASSER AF GODE TILBUD PÅ BL.A.
PLEJEPRODUKTER - BUNDMALING - ELEKTRONIK - TØJ mm.

OG FÅR BESØG AF DISSE LEVERANDØRER
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HUSK! 
Generalforsamling i Maskinhallen
Mandag d. 20 marts 2017 kl 19.00

Foråret er på vej og igen er vi klar til at slå dørene op på Sindallundvej i Frederikshavn 

onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 21.00

hvor vi traditionen tro holder SEJLERAFTEN i butikken!
Denne aften, der plejer at trække mange sejlere til helt fra Skagen til Hals,- vil igen få en  

oplevelse med alt grej til den kommende sæson.
Samtidig vil de besøgende se at der kommer flere af vore leverandører og præsenterer 

de nye 2017 produkter. 
Som tidligere er det en aften hvor sejlerne hygger sig og får udvekslet erfaringer om nye 

sejlerture m.v.. 
Vi byder på ”lidt godt til ganen” under arrangementet.

Atter stor sejleraften i Motor & Bådcentret

fra tidligere "sejleraften"
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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
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Sæsonen er forbi!
Dårligt vejr ved standerstrygningen kunne ikke holde medlemmerne væk!

Standerstrygningen d. 5. november forgik på 
en meget våd og kold novemberdag, og de 
fremmødte der trodsede det dårlige vejr, kunne 
allerede fornemme hvad der ventede i det kom-
mende døgn. 
Mange af medlemmerne der havde fået båden 
på land, satte sikkert pris på det, da man til nat-
ten lovede Vendsyssel en ordentlig ”Rusketur”, 
- med vindstød af stormstyrke fra nordøst. 
Formanden sagde til de ca. 25 medlemmer der 
var mødt op , at selve standerstrygningen var 
værd at få hurtigt overstået på grund at det me-
get våde vejr!
Efterfølgende fortrak man til klubhuset hvor der 
var der kaffe og rundstykker.
Formanden Henrik Christensen omtalte i klubhuset 
om forløbet af sæsonen og de oplevelser man havde haft trods et blandet vejr, - og ligeledes lidt om udskiftning af broer 
i vintermånederne.
På vejrfronten havde vi fulgt de andre havne, - ved at det nemlig ikke helt var tilfredsstillende hvad angår antallet af 
gæstesejlere i Rønnerhavnen, men at det har generelt været et problem landet over!
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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

Tlf. 9844 4502
Fax. 9844 4556

Tlf. 9843 4300
Fax. 9843 4550

Tlf. 9890 2920
Fax. 9890 2921

www.facebook.com/TeamCalundan

ANJA RONNIEKATJA DORTHE MICHAELBRIAN JENS JØRGEN

Team 
Calundan 

- puls, initiativ, 
begejstring!

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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Det var med stor sorg, vi modtog beskeden om et af vore medlemmer , Henrik Møller Nielsen, Frederikshavn, tidlige 
bortgang.
Ud over hans elskede hustru Kirsten og familien, var det som prægede hans tilværelse, - uden tvivl fiskeriet og Rønner-
havnen. 
Som et meget aktivt medlem, så vi hvordan han nærede stor interesse for Bierhvervs,- og fritidsfiskernes forhold, som 
han varetog på forskellige poster. Henrik var en debattør, som i de mange jobs, han varetog, høstede stor anerkendelse 
for i organisationerne inden for fiskeriet.
Personlig har jeg med Henrik, haft fornøjelsen at lave skrivelser og køre lange ture til møder, hvor Henrik undervejs gav 
sin mening til kende om,- især myndighederne inden for fiskeriet !
Henrik havde ingen fjender, ud over skarven! Den var ikke hans bedste ven,- hvilket mange politikere  har måtte lægge 
øre til!
Henrik var medlem af , Vendsyssel Fritidsfisker Forening. I Dansk Kystfiskerforening, som han i §-7 udvalget repræsente-
rede. - og samtidig bestred han en post i Rønnerhavnens bestyrelse, hvor han repræsenterede fiskerne.
Henrik var lun og pålidelig! Ikke af mange ord,- men der blev lyttet når han sagde noget!
Vi vil på havnen beskrive ham som en mand, der vidste, hvor han ville hen og stod ved sine holdninger, og kunne sit 
håndværk til fingerspidserne!
Jeg mener ikke at der var nogen, der kunne overtrumfe Henrik i om” hvor og hvordan” ruserne skulle sættes ved Hirshol-
mene.
Henriks død bliver et mærkbart savn for Rønnerhavnen.  Her ville han uden tvivl fortsat også have fortsat lavet en solid 
indsats til gavn for alle. 
Det er meget trist at skulle sige farvel til en mand som ham og vi vil komme til at savne ham, og hans fiskeripolitiske tæft, 
hans store livsglæde og gode humør. 

Vore tanker og dybeste medfølelse går naturligvis til Henriks familie i denne svære stund. 
 
Æret være Henrik Møller Nielsens minde.

Henrik  fra bestyrelsen er død

Af Bruno Müller
Foto: Solveig Andersen
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Danmarksgade 42 · Frederikshavn · Tel. +45 98 422 422

På Café Stæhr bruger vi kun 
de bedste råvarer og kræser 
for alle dine sanser. Lækker 
brunch, salater, sandwich,  
flûtes og croissants.
Hjemmela vede konditorkager 
med is. Ka� e- og tespecia-
liteter. Pianobar. Udeserve-
ring og hyggelig gårdhave.
Se www.cafe-staehr.dk og på 
www. tripadvisor.com.

We use only the best ingre-
dients, and we delight in giv-
ing your taste buds a treat. 
Delicious brunch, salads, 
sandwiches, baguettes and 
croissants. Homemade ga-
teaux served with ice-cream. 
Co� ee and tea specialities. 
Piano bar. Outside service 
and a cosy courtyard.
See www.cafe-staehr.dk and 
www. tripadvisor.com.

Im Café Stæhr verwenden
wir nur die besten Zutaten,
die alle Sinne verwöhnen.
Leckerer Brunch, Salate,
Sandwiches, Flûtes und
Croissants. Hausgemachte
Törtchen mit Eis. Ka� e- und
Teespezialitäten. Pianobar.
Außengastronomie und
gemütlicher Innenhof. Siehe
www.cafe-staehr.dk und
www.tripadvisor.com.

The Classic Café 

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

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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Flådefartøj strandet på en bakketop                       

Mange marinesoldater har i deres rekrutuddannelse stiftet bekendtskab 
"Lappedykkeren", hvor de lærte hvordan man opfører sig på et flådefartøj.

Tekst og foto: Bruno Müller

Tusindvis har haft deres ”Skoletimer” her på land i den 
store Auderød-lejr ved Frederiksværk på Sjælland! Far-
tøjet er bygget er i 1958-59 i samarbejde med Stålvalse-
værket i Frederiksværk, - og hvor Auderødlejren i den tid 
blev bygget og indviet i starten af 60 érne!
Jeg selv var ”Ombord” i 1962, og uagtet at jeg var taget 
til at være i ”hullet” som maskinmand, - så skulle jeg 
ligesom alle andre lære hvordan man bruger en kasteli-
ne, hilser på vagten, stiller op til mønstring på dækket, 
behandler ”Klar ved flag og gøs” og meget mere.
Alt dette foregik ret ”levende” og uden risiko for at blive 
”Havgal”!

Auderød-Lejren var blevet lukket! Omkring 2008 var 
det kære skib dømt til ophugning, men gode kræfter  i 
Frdereikshavn der havde skibet kært, fik det opskåret i 
tre dele og på tre blokvogne bragt det til Bangsbo Fort i 
Frederikshavn, -hvor det ”strandede” i bakkerne!
Her blev det svejset sammen og det siges at skibet fik

 
navnet "Lappedykkeren", fordi den var lappet sammen af 
stumper fra gamle Flådeskibe.
”Lappedykkeren” var bl.a. scene i "Flådens friske fyre" 
med Dirch Passer og Ghita Nørby.

Bangsbomuseet oplyser, at selvom dette stolte ”orlogs-
fartøj” ligner et der været i ”Ildkamp”,- så har man ikke 
økonomi til at få det bragt tilbage til Standarden i Søvær-
net. 

Auderødlejren med kompagnibygningerne

Denne "slendrian" havde ikke gåwet i Auderød
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Knivholtvej 19 · Frederikshavn · tlf. 96 20 50 00 · emil-el.dk

A/S

VIDEN, STYRKE OG KVALITET
El-installation  ·  Industriservice  ·  Energioptimering  ·  Tyverisikring

Kabelpåvisning  ·  Datainstallation  .  PLC-systemer  ·  Elevatorservice

El-arbejde
gennem 100 år

Så kom vinteren med lidt sne og kulde
Den 4. januar kom vinteren med sne på havnen, og i perioder med god blæst og med lidt bidende frost!

Foto: Bruno Müller

Generalforsamling 2017                                                                                                                                            
 Mandag d. 20. marts 2017 kl. 19.00 

Maskinhallen, Frederikshavn            
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det kommende regnskabsår
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand. (Kun valg i lige år)
6. Valg af kasserer. Johannes Frøstrup er på valg.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Kim Hoppe og Ole Guldsmed Thomsen er på valg i år. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Birger Bredkjær er på valg. (Ole Guldsmed Thomsen er indtrådt i bestyrelsen efter Henrik Nielsen)
9. Valg af 2 revisorer, på valg er Egon Nielsen og Ib Møller.
10. Valg af 1 revisorsuppleant, på valg er, Frede Christoffersen.
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

14



"Den var SÅÅÅ stor..."

Tusindvis af fiskearter

Der findes omkring 27.000 levende 
arter af fisk rundt om i verdens have.
Det er mere end alle typer af krybdyr, 
pattedyr, fugle og padder tilsammen

Antal fiskere fordoblet

Selv om det er op og ned med fiske-
riet, er der flere fiskere i dag end 
nogensinde på verdensplan. Det er 
fordoblet siden 1970! Mere 21   
millioner fiskere er på fuld tid,- og det 
er over 200 millioner som er afhængi-
ge af fiskeri som levebrød.

Satellitfoto af havne

Der findes satellitbilleder og kort over 
knap 5.000 havne i 196 lande rundt 
om i verden! Tæller man Marinaer 
med er der mere 25.000!

Det var ikke så lidt
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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 

JN Computer 
Danmarksgade 43 
9900 Frederikshavn 
Telefon : 98 90 20 10 
info@jncomputer.dk 
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Det danske Yachtflag er det danske or-
logsflag med hvidt kors og bogstaverne 
YF i guld i det øverste kvadrat. I modsæt-
ning til det almindelige Dannebrogsflags 
røde farve, er farven her dybrød, også 
kaldet orlogsrød (farve 193 U).
Siden 1957 er der ikke pligt til at søge 
tilladelse til at føre Yachtflaget. Og fla-
get kan benyttes på alle dæks- og halv-
dæksbåde, der ejes af danske statsbor-
gere og er bestemt til lystfart, men må 
aldrig bruges på land. Så snart fartøjet 
bliver anvendt til nogen som helst form 
for erhvervsforetagende, så bortfalder 
tilladelsen til at føre Yachtflaget.

Flagning på lystbåde

Regler:
Flaget føres når besætningen er ombord og man følger altid lokal tid Til havn eller når man ligger til anker: Flaget hejses 
v. solopgang, tidligst kl. 8:00. Nedhales ved solnedgang, Eller man går fra borde.
Til søs kan flaget føres hele døgnet, men det bør dog altid føres når man afgår eller ankommer til fremmed havn, eller 
sejler i udenlandsk farvand. Flaget bør altid være rimelig belyst, og nedhales straks efter anløb i havn.
Sørgeflagning sker i forbindelse med en officiel sørgedag, dødsfald i familien eller i klubben og finder kun sted i havn og 
til ankers.
Kun hvis der er en afdød om bord eller et besætningsmedlem er druknet, er sørgeflagning tilladt. I så fald hejses dette 
Yachtflaget ligesom på land. Læs mere under På halv stang
Dannebrog - Da Dannebrog er Danmarks symbol skal dette altid behandles værdigt:
Flaget hejses og nedhales i et værdigt tempo 
Flaget hejses helt op, altså så tæt på knoppen som muligt
Flaget skal ikke røre vand når det hejses, nedhales osv.
Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8:00, i havn og til ankers                                                                 
Flaget nedhales ved solnedgang hele året rundt.
Men flaget hejses, når medlemmer af besætningen går om bord og nedhales på samme måde, når de går fra borde.
Man følger altid lokal tid
Ved flagning i havn, til anker eller under bugsering skal flaget føres ved et flagspil agter. Når fartøjet er under sejl eller 
for motor kan flaget fortsat føres fastbundet til hækstagen.

20" - 35x65cm
25" - 42x80cm
30" - 52x100cm
35" - 65x125cm

40" - 79x150cm
45" - 92x175cm
50" - 105x200cm
55" - 130x250cm

Hvilken størrelse 
passer til din båd?
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

Det er et særligt ansvar at 
drive bank i sit eget nabolag
Vi står i spidsen for Bankområde Nord og repræsenterer 
en skare på 85 kompetente bankrådgivere fordelt i hele 
Frederikshavn Kommune. Det forpligter – og selvom 
Spar Nord er blevet en af de store banker, er vi stadig lokalt 
forankret og træffer beslutningerne lokalt. Det giver dig den 
lille banks hurtighed og den store banks brede kompetence 
og soliditet. 

Derfor er vi også engagerede i erhvervslivet, kulturen og alt, 
hvad der rører sig lokalt. Vi er bosat i området og er altid klar 
til en snak, uanset om det er på sidelinjen, ved køledisken, 
på gaden eller i banken. 

Vi tror nemlig på, at bankforretning ikke behøver at være 
så kompliceret, og at der mere end nogensinde før er brug 
for tæt rådgivning og god service. Hos os har du altid et 
direkte nummer til din rådgiver – uanset om du er privat- 
eller erhvervskunde. 

Ring på 96 34 40 00 og lad os vise dig, at vi lever op til 
vores ansvar.

 sparnord.dk

Morten Kock
Direktør
Bankområde Nord

Pia H. Sørensen
Afdelingsdirektør
Spar Nord Skagen

Lasse Kjærsgaard
Afdelingsdirektør
Spar Nord Strandby

Bettina Refsgaard
Erhvervskundechef
Bankområde Nord

Anders Krøgh
Kundechef
Spar Nord Frederikshavn

Jette Bengtsen
Afdelingsdirektør
Spar Nord Østervrå

Dorte Ledet
Afdelingsdirektør
Spar Nord Hånbæk

Michael Kofoed Christensen
Afdelingsdirektør
Spar Nord Ålbæk

Rikke Kloppenborg
Afdelingsdirektør
Spar Nord Sæby

Penna's Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48, 9900 Frederikshavn

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Frederikshavn Træskibslaug

Inden længe er det forår … alle 
bådejere for ”kuller” … vi skal i gang 
med at kølhale …  det er jo lidt spe-
cielt for træskibsejerne … de skal 
have jo gerne have fint og tørt vejr … 
der skal slibes og lakeres … men de 
fleste af os, her i lauget, er begun-
stiget med at have vore skibe ”in-
dendørs”, så vi skal nok blive klar. 

Vi har talt om år 2017 … hvad har vi 
af projekter, rent sejladsmæssigt, 
hvor skal vi sejle hen  ??? muligheder-
ne er jo mange … skal vi til Skärhamn 
og deltage i den store træbådsfesti-
val … skal vi til Skælskør, hvor Dansk 
Forening for ældre Lystbåde afholder 

sommertræf … jeg har jo en opgave 
der … ”Skruen” skal leveres tilbage. 

Desuden vil vi i år forsøge at få lidt 
træskibe til at komme og besø-
ge os, når der afholdes de berøm-
te Kræmmermarkeder på havnen 
… kan man forestille noget flottere, 
end en del træskibe ved gæstebro-
en … med signalflagene over toppen.
 
Det er med glæde, at man nu kan 
læse i referaterne, at man nu vil tage 
seriøst på at få ryddet op på hav-
nens arealer, det være sig mod syd, 
som mod nord, lad det ske, således 
at havnen vil tage sig godt ud, også 

fra landsiden.  Når dette er sagt … så 
igen en opfordring til alle … ryd op ef-
ter dig selv … brug de faciliteter som 
havnen har og ikke lade eget affald 
ligge og flyde, her og der, nu her hvor 
kølhalingen inden længe går i gang. 

Ellers vil jeg ønske alle en god sæ-
son i 2017, med fint sejlervejr, gode 
ture og hyggeligt samvær med hin-
anden, i vor lille hyggelige havn. 
 
Mange hilsener, Birger, Træskibslauget

Så skriver vi 2017…

Autoriseret indblæser
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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 Maritime Erhvervspark A/S
Silovej 8 - Frederikshavn - Tlf. 70 10 05 15 - www.fme.dk

Vi skaber rum til udvikling
... i Kattegat Siloen og på Havnepladsen
i Frederikshavn. Klik ind på fme.dk
og læs mere om lejemål
og services.

Rum til udvikling

Helge Smidt
Ejendomsmægler

98 43 55 00
Søndergade 70 • 9900 Frederikshavn

www.realmaegleren.dk/9900
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Nyt om bådebroerne 
Bro 9 har revet sig løs og skaden er nu udbedret.
Der planes på udskiftning af bro 1 & 2 i vinterens forløb.
Broen mod øst er ”Knækket” og bliver udskiftet.

Planerne med etablering af en Krabbevæddeløbsbane kom 
ikke med sidste år.

Der er planer om at udvide ”Mastepladsen”.

Flise gangen ved kajen ud for Vinterbadernes huse reno-
veres og entreprenør er bestilt.  

Nyt Løfte-åg! 
Nyt løfte åg til truck! Der er mulighed for at løfte både 
med mast! Det har givet en del debat i bestyrelsen, da der 
er en del brikker der skal falde på plads!
 Der skal undersøges hvor mange brugere der vil have glæ-
de af det, da det er en rimelig stor investering. Samtidigt 
vil det formentlig give problemer for havnens personale at 
flytte både med mast til vinter pladsen, da et Løfte-åg af 
den type vil have en krog i stedet for et fastmonteret hejs. 
Der er både plusser og minusser, og der laves en undersø-
gelse af hvad det vil indebære? Hvis det er nødvendigt at 
få en ingeniør ind over til beregninger, må vi betale hvad 
det koster, så vi får den bedst mulige løsning.  

Lidt af hvert!
Oversigten med havnens faciliteter sættes ved broerne- 
deadline 1. jan. 2017.

Da truckens kørsel også foregår i nærheden af legeplad-
sen, monteres en ”Back-Sensor på den inden nytår.

Der er i øjeblikket en landsdækkende debat omkring mulig-
heden for tømning af toilettanke i Danmarks lystbådehav-
ne! Vi følger udviklingen.
 
Der har været 76 frihavnsovernatninger i Rønnerhavnen i 
2016.
 
FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE Bestyrelsen har aftalt at 
der ikke vil blive holdt foreningsmøde før engang i det nye 
år.

Strøtanker……… 
Flytning af køkken i klubhuset.

Skal man gå i dialog med campingpladsen om brug af de-
res svømmehal.

Hvis vi kan finde plads til 5 nye huse, bør vi kontakte dem 
der står på venteliste og hører om de er interesseret.  Skal 
der bygge 5 eller flere nye huse?

Vores havn! 
Vi plukker i referaterne....

Omfattende renoveringer af broerne

Tanker om flere huse

Fisker dømt for at have kastet bevis i havet!
En dansk fisker er dømt til 18 dages fængsel for at have smidt sin computer i havet.- for at fjerne bevis!
Kystvagten i Norge havde opbragt kutteren, da der var mistanke om underrapportering af fangsten.
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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

F R E D E R I K S H AV N E R G R I L L E N
GL. SKAGENSVEJ

Frederikshavns Fast Food Spiseted nr. 1 - åbent: 11.00-22.00

Pølser - Burger - Sandwich -Børnemenuer - Drikkevarer

Gl. Skagensvej - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 13 60
www.frederikshavnergrillen.dk
info@frederikshavnergrillen.dk

Ærøvej 58, 9900 Frederikshavn
www.fac.as - fac@fac.as

Tlf. +45 9843 3353
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Bådpolering og bundmaling
Vedligeholdelsesvask 

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

klargøring til salg.

Ring for uforpligtende tilbud:

ShipShine
Tlf. 29 86 91 89

Der ligger 10.000,-kr. og venter til opstart! 

Hvis vi har et projekt?

Med udgangspunkt i rapporten besluttede Teknisk Ud-
valg at afsætte 10.000 kr. pr. havn fra dispositionspuljen 
til opstart af aktiviteter på hver af de lystbådehavne, der 
nedsætter et ”Vild med Vand” udvalg. 

FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk 
Sejlunion har etableret projektet ”Vild med Vand – Vel-
kommen på havnen” med støtte fra Nordea Fonden.

Vores havn skal åbne op !
Målet med projektet er at åbne lystbådehavnene op, så 
langt flere danskere får letadgang til de mange oplevelser 
og aktiviteter, som havnene indbyder til, men som i dag 
ikke indfrier deres potentiale. Projektet opfordrer til at 
havnene melder sig som ”Vild med Vand” havn. I den for-
bindelse er der udarbejdet en gensidig forventningsaftale, 
som specificerer, hvad Vild med Vand sekretariatet stiller 
til rådighed, og hvad der forventes af ”Vild med Vand” 
havnene. 

Kommunen opfordrer...
... os til at få penge!

 - nedsættelse af et "Vild Med Vand" udvalg!
Teknisk Udvalg har i november sidste år kigget på et inspirationskatalog og anbefalinger til at skabe mere 
liv i lystbådehavne og langs kysten.

Foto & tekst : Bruno Müller Kommunen kan eventuelt være med til at finansiere den NY terrasse?
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Barfredsvej 9, 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 26 00 - www.frederikshavn-auto.dk

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

Sportsmaster Frederikshavn
Danmarksgade 64, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 48 38 00
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Tusindvis af søstjerner på Bratten Strand

Tekst: Bruno Müller

- Under en gåtur i november på stranden med min mand 
og søn, mødte der os et helt fantastisk, men underligt syn 
af Søstjerner som vi sent vil glemme. For de lå i en 1,5-2 
meter bred linje langs hele vand og strandkanten, siger 
Sussi Møller.
 
Det lignede ikke den strand vi var vant til at færdes på. Det 
undrede mig hvordan så mange søstjerner kunne samles 
på et sted samt hvorfor på denne årstid?
 
Jeg har fået oplyst ved Nordsøen Oceanarium af  Simon 
Madsen, at det er vældige kræfter, der er på spil for at 
flytte så mange søstjerner på én gang. Vi skal huske på at 
vi har lige haft en lang periode med østenvind og det gør 
faktisk, at rigtig meget vand bliver presset ud af Kattegat 
og Østersøen og lægger sig i Nordsøen i stedet.

Når så vinden skifter til vest, som den netop har gjort, så 

skal vandet tilbage igen, og det er altså rigtig meget vand 
på én gang, så der er tryk på strømmen der flytter meget.
Her lå der altså bare tusindvis af friske søstjerner der må-
ske kunne anvendes til noget?

FAKTA: Delte meninger om Søstjerner som foder!   
Søstjernerne plager i vore farvande! Det er vi bekendt 
med!                
Men det blev mest en plage for vore muslingefiskere! De 
har udviklet en plan for at bruge dem som fiskefoder og til 
foder i produktionen af økologiske svin og kyllinger.

Men! Først siger EU nej og Naturstyrelsen efterfølgende 
dem, der har standset et en god økologisk erhvervsud-
vikling for muslingefiskere i Danmark og,- især i Limfjor-
den. De smider bremseklodsen i og efterfølgende agter 
de ikke at melde ud om en dispensation til et forsøg!                                                               
Og det var samtidig med et nyt første forsøg på en stor svi-
nefarm, der netop skulle indgå i opstarten!

Rønnerposten har talt med Sussi Møller, Strandby, om et sjældent syn!

NYT!
Efter artiklen er lavet, skriver Nordjy-
ske Tidende  d. 20.december 2016 at 
EU-godkendelsen er kommet
Det går ud på, at på Mors kan 22 fisker-
både fra 2. januar i år være klar til at 
fiske søstjerner i Limfjorden. 
Søstjernerne skal derefter forarbejdes 
til dyrefoder på FF Skagens fabrik i 
Hanstholm. Grunden er, at EU efter to 
års overvejelser har givet grønt lys til 
fiskeri og forarbejdning af søstjerner. 
Søstjerner kan fiskes fire måneder om 
året! Fra december til og marts
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Ej BLÅT til pynt - vi følger op!
Tekst & foto:  Bruno Müller

Rønnerposten følger op på rapporten der inden længe 
udsendes til samtlige lystbådehavne i Frederikshavn kom-
mune.

Med afsæt i et ønske om bedre udnyttelse af lystbåde-
havnene og kystlinjens potentiale i forhold til turisme og 
bosætning besluttede Teknisk Udvalg på møde i februar, 
at igangsætte et projekt omkring udvikling af lystbåde-
havne og kyster med fokus blå potentialer, udfordringer 
og muligheder langs den 100 km kystlinje i Frederikshavn 
kommune.

Rønnerhavnen deltog i konferencen
D. 18. august blev der afholdt en konference med titlen 
”Ej BLÅT til pynt – liv langs 100 km kystlinje i Frederiks-
havn Kommune”. Der var stor interesse for konferencen, 
som 120 personer deltog i. Derudover har projektgruppen 
besøgt lokale lystbådehavne, været i dialog med havne-
bestyrelser/havnefogeder samt med en række eksterne 
aktører og indsamlet ideer og input til aktører, der var på 
konferencen, og fra dialog undervejs i projektet.

Rapport sendt ud!
På den baggrund fremlægges nu en rapport, der både har 
fokus på udviklingsmuligheder for de enkelte lystbåde

havne og området omkring dem og udviklingsmuligheder 
indenfor fire indsatsområder, der går på tværs med ud-
gangspunkt i at udgangspunkt i hvordan potentialet langs 
den 100 km kystlinje samlet set kan udnyttes bedre – ikke 
kun til gavn for den enkelte havn, men for hele lokalsam-
fundet.  

TEMA- Møde i byrådet om havnene.
Teknisk Udvalg er igangsætter til en dialog  der afholdes 
som temamøde for hele byrådet med fokus på, hvordan 
udvikling af det blå potentiale langs kysten!

Den kommunale konference om et fritidsliv langs kystlinjen i kommunen.

"Ej BLÅT til pynt" 

- livet på tværs af havnene!

- Læs hele rapporten på hjemmesiden

www.roennerhavnen.dk
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ERHVERV VENDSYSSEL VI samler på tilfredse kunder

Silovej 8, 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 64 00 - 9901@nybolig.dk

Gardinbussen Hjørring - Frederikshavn
Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk

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

Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

   Mogenś s Pølsevogn 
Tordenskjoldsgade 

9900 Frederikshavn
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Tekst : Bruno Müller
Foto: Alif Kracht

Man så deltagelse fra mange forskellige fronter som, 
Borgmester, minister, samfundsforskere, konsulenter, for-
eningsildsjæle, DUF, DGI og DIF med flere deltager! Det var 
med meget stor glæde at der kunne bydes velkommen til 
næsten 180 deltagere i konferencen, hvor bl.a. borgmeste-
ren roste initiativet og at politikkerne satte stor pris på det 
frivillige arbejde der foregik i kommunen.

Med den store interesse,- er der ingen tvivl om at næste 
gang man gentager succesen, kan man roligt finde større 
lokaliteter. 

Fritidskonferencen beviste at der er vilje!

" at findes der en kommune, der ikke sætter pris på 
foreningslivet?  Det tror jeg ikke. Derfor kan det nemt 
komme til at lyde som floskler, når en borgmester hylder 
kommunens foreninger. Det må I godt lige se bort fra nu! 
Jeg mener det – helt inde fra mit inderste, når jeg siger, 
at kommunens foreninger er en krumtap i det gode liv, vi 
lever her, hvor vi bor." - Borgmesteren

Der var overraskende stor interesse i november sidste år! Det var fra de mange for-
eninger,- der meldte sig til at bruge lørdag den 12. november på Fritidskonferencen i 
Maskinhallen i Frederikshavn.

Man måtte stoppe for flere tilmeldinger

Borgmester Birgit Hansen
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Tekst: Bruno Müller

Skal du have båden trukket på land i vinterhalvåret, er 
det ikke sikkert, at du må opmagasinere den på din egen 
grund. Kommuner forbyder lystbåde, campingvogne og 
skrottede biler Flere kommuner forbyder nemlig boligejere 
at stille lystbåd på matriklen.
Skæmmes havens udseende ?
Typisk er reglen indført ud fra et æstetisk hensyn. Man 
frygter, at kvarterets udtryk skæmmes, eller at det fører 
til nabostridigheder, hvis større ting som både, biler eller 
campingvogne pludselig skyder op i forhaverne.
Tjek regler for lystbåde i lokalplan eller tingbog
Er der forbud mod opbevaring af lystbåd, hvor du bor, vil 
det sandsynligvis være skrevet ind i lokalplanen for om-
rådet. Men der kan også være tinglyst en servitut på din 

matrikel, ligesom grundejerforeningen kan have indført 
særlige retningslinjer.
Du kan søge lokalplaner frem på den fælles offentlige plan-
portal eller på din kommunes hjemmeside. Tinglysninger 
finder du på tinglysning.dk.

Juletræf samler 100 SejlSikkert-ambassadører
Den 27. nov.2016 blev der afholdt et stort SejlSikkert-juletræf på Kulturøen i Middelfart.
Her deltog ambassadørerne og hvor de mødte deres personlige instruktør. Dagen bød på spændende oplægsholdere, 
workshops, SejlSikkert-banko og en god julefrokost. Derudover var der besøg af redningshelikopter, der fløj en runde 
for de begejstrede deltagere. 

Er du med i 2017?   Læs om SejlSikkert-indsatsen og tilmeld dig på  www.sejlsikkert.dk/ambasadører  

Må du stille en båd i din have?

Det er forskelligt i forhold til hvilken kommune du bor i, om du må have din båd 
stående.
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NaturErhvervsstyrelsens forventer at ansætte et nyt uddannelseshold på 10 fiskerikontrollører fra 1. januar 2017.

Der forventes flere Fiskerikontrollører

Kræmmermarked
Kræmmermarked på Rønnerhavnen

Lørdag d. 10 Juni 2017 kl. 10-16

Rønnerhavnens sang- og harmonikaklub 
"Trækfuglene" 

afholder det årlige Kræmmermarked.

Priserne på stadepladser er : 

 50 kr. pr. 5 meter og børnepladser er gratis.

Sidste år havde vi det bedste kræmmermarked som er blevet afholdt på Rønnerhavnen, alle stade pladser var udsolgte 
ialt 250 stk. Samtidig havde vi et rekord stort antal besøgende, så vi var rigtige glade da vi afsluttede markedet. Vi havde 
også det bedste vejr som vi kunne ønske, markedet succes er betinget af et godt vejr, så vi håber på, at også vejrguderne 
vil være med os i år.
Regler vedr. opstilling af stade pladser vil fremkomme i næste blad.

Med venlig hilsen Egon
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Når vi kiggede på Frederikshavn Havns vejrstation ved 20.00 
tiden blev det kraftigste vindstød målt til 31,8 m/s. og man 
talte om vindstød fra vest af orkanstyrke i Nordjylland.

På Rønnerhavnen havde vi så det held, at havnen ligger på 
østkysten, og heldigvis, så blev det ved materielle skader!
Selv den flotte juleudsmykning oppe i byen klarede sig flot 
uden at falde ned i stormen! 

Færgerne lå stadig pænt i den store havn i Frederikshavn og 
man kiggede på hvornår en senere afgang var mulig.

Opringninger til havnemesteren
Inden stormen ved midnatstid lagde sig i styrke, var 
der et par opringninger til vores havnemester Johan-
nes. De gik ud på at man på havnen havde obser-
veret havarerede Y-bomme og dårlig fortøjninger.                                                                                                                                    
 Vindstødene var dog fortsat så kraftige, at Johannes ikke 
kunne udbedre noget af det og så i stedet afvente til næste 
dag.

Vandstanden i Kattegat var steget,- og selvfølgelig også i 
vores havn, og  hvor  den igen, som vanligt når stormen var 
i det hjørne, var højere end normalt. Men henover midnat 
var den faldende og næste morgen var kajkanterne igen 
synlige.

Næsten 32 sekundmeter 2. juledag

Stormen Urd der hærgede 2.juledag, var stort set nådig over for Rønnerhavnen

Ældre Y-bom kunne ikke klare trykket

Ny Y-bom kunne ikke klare trykket

Tekst og foto : Bruno Müller
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Tidligere formand 
giver båd væk
Pensionist, Villy Olsen, tidligere formand på Rønnerhavnen, skolelærer og skolepsykolog 
i Frederikshavn, har foræret Maritim Historisk Forening på ”Frederikshavn bedding” sin 
gamle flotte sejlbåd af typen Spidsgatter,- og til gengæld for, at man vedligeholder og 
sejler i båden.

Langt om længe er det lykkedes at finde nogle gode folk fra Værft Historisk Selskab, som 
vil vedligeholde og sejle i båden. Folkene har dannet et Bådelaug, og der er endnu ikke 
lukket for deltagere i Lauget, så er du interesseret i at vedligeholde og sejle i denne flotte 
båd - henvend dig til Leif eller tirsdag eller torsdag formiddag.
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