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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
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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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Godt nytår til alle.

Vi er nu kommet til et helt nyt år 
og der er masser at tage fat på! 
Selvom der lige nu er lidt stille på 
havnen, sker der stadig en hel del 
hvor vi er i gang med udskiftning 
af yderligere to broer, og det skal 
selvfølgelig gerne være afsluttet 
inden sæsonstart. Vi skal også 
have færdiggjort mastehuset, 
det bliver dog først når vi nær-
mer os sommeren, så det kan 
være klar til sidst på året når det 
skal fyldes igen.

Vi havde sidste år forventninger 
om at kunne få lov til at bygge 
lidt flere huse på havnen, men 
efter et møde med kommunen 
gik det op for os, at de ikke ville 
give flere dispensationer til be-
byggelse, før at der blev kigget 
på lokalplanen og det er vi nu i 
gang med, men det ligger ikke 
lige om hjørnet, sådan et projekt 
tager tid.

Snart er det også tid for den 
årlige generalforsamling og i den 
forbindelse er dagsordenen her 
i bladet. Datoen er fastsat til d. 
22/3-2018, og kort tid derefter 

vil der være standerhejsning på 
Rønnerhavnen.

Jeg tror at rigtig mange glæder 
sig til sæsonstart, og hvor til vi 
håber på noget bedre sommer-
vejr end 2017 bød på. I juni vil vi 
igen arrangere ”Havnens Dag”, 
hvor der samtidig er kræmmer-
marked.                                    
Vi håber på at der bliver mange 
gode aktiviteter og rigtig mange 
besøgende.

Vi har siden oktober haft meget 
lidt vanddybde lige uden for hav-
nen, men det skulle gerne være 
på plads inden 1. april.

Henrik M. Christensen
Formand for 
Rønnerhavnsforeningen

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

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Helenegade 6,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
fh-pnkopll@mil.dk 

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

Legepladsudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Sølund 1,  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.: 2180 3612
bcnr1@webspeed.dk                    

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

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

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

Forsiden: Vinterbillede på havnen - Foto: Bruno Müller

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 5. 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
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BYG DIN DRØMMEBÅD ONLINE OG 
MODTAG ET TILBUD FRA OS
Drømmer du om det perfekte mix af sjov, power og design? 
Sæt kursen mod Quicksilver og oplev vores handy online værktøj. 
Tilføj unikke ønsker til drømmebåden online og få et tilbud fra os

DRØMME 
KAN BLIVE TIL VIRKELIGHED

Sindallundvej 4 ∙ 9900 Frederikshavn ∙ tlf. 98 42 23 93 
www.m-center.dk 5



RØNNERHAVNSFORENINGEN

Generalforsamling i Maskinhallen Frederikshavn
Denne gang afholdes den i salen ”Værkstedet” !

Torsdag 22. marts 2018 kl. 19.00
  Reserver denne dato

Dagsordenen på næste side

Er det vigtigt at komme til generalforsamlingen?
De daglige drøftelser hos medlemmerne i klubhuset, husene og på broerne, om hvad 
man godt kunne tænke sig at blive ændret i Rønnerhavnsforeningen, - de lider mange 
gange en langsom tilintetgørelse, fordi at det kommer ikke videre!

Der er sikkert en del medlemmer der efter tidligere generalforsamlinger har sagt, at de egentligt havde noget, de gerne 
ville have kommet frem med!
Men før de vidste af det, var generalforsamlingen afsluttet og så blev det ikke til noget!

Hvorfor holder havnen generalforsamling hvert år? 
Mange tænker måske: “Fordi det står i vedtægterne og man måske beslutter, at man springe over, og så ”Lad de andre 
om det”!
Men det er mere end det! Og det er vigtigt for vores havn!
Generalforsamlingen er dig og mig og de andre medlemmer, der er øverste myndighed og har derfor en vigtigste opgave 
i al fredsommelighed i at rette foreningens kurs og bestyrelsen ind på nutiden og fremtiden. 

Selv om der er skrevne vedtægter der skal følges på generalforsamlingen, behøves det ikke at være så formelt, uden at 
der ”gives plads” til visse formaliteter og henstillinger, - der kan debatteres uden en afstemning. 

Bruno Müller Redaktør 
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Nabohavnene har nye projekter i gang

Rønnerhavnsforeningen  
Dagsorden til generalforsamlingen torsdag d. 22/3 2018 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. Henrik M. Christensen er på valg
6. Valg af kasserer. (Kun valg i ulige år)
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Per Bech Christensen, Bjarne Christensen og Lars Johannesen er på valg i år. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Birger Bredkjær og Palle Thomsen er på valg. 
9. Valg af 2 bilagskontrollanter, på valg er Egon Nielsen og Ib Møller.
10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant, på valg er, Søren Vester.
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Asaa Havn der ikke er i vores 
kommune, har planlagt en Maritim 
Feriehavn der omfatter 25 boliger 
ved havnen, med nye bådehaller, 
samt plads til autocampere. 
Et maritimt oplevelsescenter skal 
være omdrejningspunkt for sur-
fing, dykning, havbad, lystfiskeri, 
havkajaksejlads, søspejdere samt 
flere andre aktiviteter på og om-
kring havnen.

Frederikshavn Marina
Det giver havnen udfordringer at 
skabe plads til støre både i havnen, 
der er i dag behov for at skabe 
plads til både med en størrelse på 
op til 20 meter. 
Frederikshavn Marina skal ikke 
bare opfylde alle praktiske behov 
med hensyn til opbevaring både 
sommer og vinter, men også skabe 
et hyggeligt maritimt miljø, der 
inviterer til ophold og samvær. 
Derfor ønsker bestyrelsen, at Ma-
rinaens nuværende rammer skal 
udvikles, og der skal indtænkes nye 
tiltag, som kan tiltrække nye bruge-
re og gæster til Marinaen.
Den nedsatte arbejdsgruppe har 
præsenteret visioner for, hvordan 
området omkring Marinaen kan 
udvikles i fremtiden.

Aalbæk Havn
Ålbæk Havn har fremsendt en 
ansøgning til kommunen om udar-
bejdelse af en ny lokalplan for den 
eksisterende Ålbæk Havn. Plan- og 
Miljøudvalget har henvendt sig til 
kommunens Fagcenter med ønske 
om at få tilføjet et areal til parke-
ring, samt et areal til en service-
bygning i havnens nordlige del.

Strandby Havn
Den nedsatte arbejdsgruppe ser 
på mulighederne for udvikling af 
turismen i Strandby gennem opti-
mering af udnyttelsen af Strandby 
Lystbåde havn. Turisthus Nord 
arbejder med i denne proces, og 
arbejdsgruppens fokus er udvidet 
til turisme generelt i hele Strand-
by, da det er blevet vurderet til, at 
man ikke kan se alene på lystbå-
de-turisterne.

Skagen Lystbådehavn
Lystbådehavnen bliver som noget 
helt nyt nu til helårshavn.
Gæstesejlere har nu mulighed for 
hele året at benytte Skagen Lystbå-
dehavn, dette har hidtil kun været 
muligt i perioden 1. april – 30. 
september.
Havnekontor, toilet og badefacili-

teter vil være tilgængelige, samt 
mulighed for strøm og ferskvand. 
Det vil være muligt, at lade båden 
ligge i en kortere eller længere 
periode, at benytte den i weekends 
eller mindre ferier. Der vil dagligt 
være personale på havnen, som 
holder øje med båden, og hvis 
behovet viser sig, at lystbådehav-
nen vil kunne arrangere optagning, 
klargøring, eftersyn af motorer osv. 
i samarbejde med lokale firmaer. 

Sæby Havn
Projektet på ca. 60.000 m2 kom-
mer til at indeholde til større 
faciliteter til sejlbåde, småbåde, 
joller, dykning, lystfiskere, badning, 
sauna, surfere og nye sportsgrene 
som for eksempel paddleboards! 
Der planes på mere plads til auto-
campere og grillområder. 
Kommunen støder til ’økonomisk 
og mener at der er muligheder for 
at låne de 65 millioner kroner som 
udvidelsen vil koste, og senere en 
tilbagebetaling af lånet.
Man håber på at indvielsen vil fin-
de sted om knap godt et år – nem-
lig den 10.maj 2019!.
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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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Naboen vokser!

Hvordan klarer jeg den 
ved slæbestedet??
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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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Standerstrygning 2017 
Ved standerstrygningen lørdag d. 4. november takkede  
formanden Henrik Christensen den lille flok medlemmer 
der var mødt frem, for en god sæson. Det var med for-
holdsvis dårligt sejlvejr og at de gode dage på havnen 
vejrmæssigt, ikke var det vanlige.
Formanden omtalte de forskellige aktivitere i løbet af 
sæsonen der var arrangeret på havnen med rigtig mange 
besøgende.
Afslutningsvis tilføjede han, at han ikke denne gang havde 
nogen overraskende joke i ”ærmet”,- og det var med 

hensyn til dybden i indsejlingen eller andet der kunne give 
panderynker.
Rønnerhavnsflaget var halet ned og han sluttede sluttede 
sin tale med at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår. 
Efterfølgende kunne medlemmerne ”Stryge” hen i klubhu-
set hvor Johannes og Willy havde gjort kaffen og rundstyk-
kerne klar. 

Palle Jensen Biler ApS
Toftegårdsvej 24 9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98 42 88 14 / 21 23 21 60
E-mail: pj-biler@mail.dk

Hold øje med skiltene! 
Ny Rønnerpost kommet!
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

ii 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

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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Tekst: Troels Lykke  
Foto: PR-foto TrygFonden - 
Snekkersten havn - Sea-Safe

I 2016 satte TrygFonden 62 stiger 
op som en stor-stil-test af stigen i 4 
udvalgte havne: Aarhus, Randers, 
Sydhavnen i København og Taarbæk 
Havn. 
Stigerne vil blive sat op på steder, som 
statistisk viser sig at være 'sort-plet-
havne', hvor risikoen for at falde i van-

det er ekstra stor .I slutningen af 2016 
satte TrygFonden 62 stiger op som 
en stor-stil-test af stigen i 4 udvalgte 
havne: Aarhus, Randers, Sydhavnen i 
København og Taarbæk Havn.

To forskellige redningsstiger
 Med TrygFonden stige er der i Dan-
mark udviklet 2 forskellige lysende 
redningsstiger, som forsøger at    
begrænse antallet af tragiske drukne-
ulykker i danske havne, der desværre 
sker med jævne mellemrum.
Det nordjyske firma SeaSafe sendte i 
2016 en anden lysende stige på mar-
kedet. TrygFondens stige vil ikke blive 
sat til salg.
Derimod er Fondens intention med 
stigen, at sætte spot på sikkerheds-
problemet i havnene.
Håbet er at starte en proces lige-
som som med hjertestartere, hvor 
TrygFonden satte fokus på, hvordan 
hjertestartere kan hjælpe ofre med 
hjertestop. Efterfølgende har private 

og offentlige myndigheder opsat et 
meget stort antal hjertestartere for 
egne midler.
 Der er i Danmark over 300 lystbåde-
havne, og dertil kommer et stort antal 
erhvervshavne med store kaj-arealer. 
Der er meget langt stykke arbejde 
forude, før alle havne er forsynet med 
moderne redningsstiger.

Ny type redningsstiger 
til havne landet over

TrygFonden donerer lysende redningsstiger til "sort-plet-havne" og er klar 
med en selvlysende redningsstige, som fonden fra 2018 ventes at donere 
100-150 eksemplarer af om året til havne landet over.

Taarbæk Havn

Der skal bruges mange kræfter

Denne enkle stige kan formindske 
drukneulykken    
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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!

Foto: Bruno Müller
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Nye regler for bundmaling 
- forbud ophæves!

Forbuddet mod brug af biocidholdig 
bundmaling, der skulle være trådt i 
kraft 1. januar 2018, ophæves. 
                   
Det sker fordi bundmalinger fremover skal godkendes ef-
ter reglerne i EU’s biociddirektiv.Det betyder, at kobber og
visse andre biocider, fortsat vil været tilladt som aktivstof 
i bundmalinger, der sælges på det danske marked.I snart 
10 år har man i EU arbejdet på at risikovurdere og godken-
de biocider - også kaldet aktivstoffer – til brug i bundma-
ling. Arbejdet nærmer sig nu sin afslutning og resultatet 
er en positivliste over aktivstoffer, som det fremover 
er tilladt at anvende i bundmalinger, der sælges på det 
europæiske marked. På positivlisten er f.eks. visse af de 
kobberforbindelser, der allerede bruges i de bundmalin-
ger, som findes i handelen i dag. 

Men selv om kobber og andre biocider er godkendt som 
aktivstof, skal selve den maling, hvori de indgår, også 
godkendes inden den må sælges. Det gøres for at sikre, at 
malingerne ikke indebærer en risiko for miljøet. 
Bundmalingsproducenterne skal således senest 1. januar 
2018 indsende en ansøgning til Miljøstyrelsen, med de 
produkter, de ønsker at få godkendt efter EU’s biociddi-
rektiv. Processen med at få godkendt selve bundmalin-
gerne tager formentlig 2 år. Eksisterende bundmalinger 
på markedet, som indeholder godkendte biocider, må 
anvendes indtil de nye bundmalinger er blevet  godkendt. 
Er der bundmalinger på markedet, som indeholder et 
aktivstof, der ikke er godkendt (eller er i gang med at blive 
godkendt), må den pågældende bundmaling ikke sælges 
eller anvendes. 

Hvad betyder det for sejlerne ! 
De første par år forventes sejlerne således ikke at blive 
nævneværdigt påvirket af de nye regler. 
Herefter er det lidt uvist, dels hvor mange produkter der 
vil være på markedet – dels hvor effektive de vil være. Et 
af kravene i EU ś biociddirektiv til malingerne er dog, at de 
er effektive over for begroning. Hvis en maling ikke virker 
eller kun tvivlsomt kan holde en båd fri for begroning, kan 
malingen således ikke blive godkendt. 
Derudover bliver der krav til påføring af maling, herunder 
lovpligtigt krav til brug af handsker, samt krav til afrens-
ning og anden håndtering af bundmaling. Hvad det præcis 
indebærer, er endnu ikke afklaret, men FLID er i dialog 
med Miljøstyrelsen for at sikre, at kravenebliver fornuftige 
og praktisk mulige at efterleve på havnene.

Bekendtgørelsen om bundmaling! Forbuddet ophører 
den 1.1. 2018

Vigtigt!
Brug af nøglen udgår!

Til brugere af Slæbestedet!
Det er ikke muligt at bruge nøgle til Slæbestedet!

Hvis man endnu ikke har fået byttet nøglen til 
et BEAS-kort, skal man gøre det inden bommen 

benyttes!

Kortet skal opdateres!
Til dem som har kort bedes man huske at får det 

opdateret! Det skal ske efter indbetaling af 
medlemskab & pladsleje!  Ellers kan kortet ikke 

bruges!
 

Johannes Frøstrup

Havnemester
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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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Se mere på www.nautisk.dk og www.m-center.dk

SINDALLUNDVEJ 4, FRH . TLF. 9842 2393

ONSDAG 14. MARTS 2018 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

17



Årstiden bringer mange stære til hav-
nen        

Stære på havnen, hvad gør vi?
Det var spørgsmålet lige nu med det årlige problem, 
hvor vi var i efteråret. Der prøves med ”Skræmmefug-
le” der opsættes

Oprydning efter bådoptagning
Der opfordres igen til at bådejerne rydder op hvor båden 
er landet!

Folderen blev til en INFOTAVLE
Efter henvendelse til bladet fra et medlem om at der blev 
lavet en fire sider med oplysninger om ”Alt” på og udenfor 
havnen,- blev det forelagt bestyrelsen!
Her vurderes det at synligheden har større virkning med 
en ”Velkommen til Rønnerhavnen”- Infotavle ved havne-
mesterkontoret.     
              
Udvidelsen af Mastehus 
Er fortsat i gang med at flytte eller ændre bukke 
til klargøring af master. De nuværende er lidt i ve-
jen for håndtering af master til og fra Mastehuset.                                                           
Afventer til forår/sommer 2018. 

Fliser ved kajkant 
i nordøst er igen begyndt at synke, der skal gøres noget 
inden nogen kommer til skade. Trigon er bestilt til at 
kigge på det og udbedre skaden. 

Der arbejdes stadig på nyt toilet i Nord.  

Havneteamet har fået denne opgave, og bestyrelsen 
afventer svar. Imens laver havnens personale laver mest 
nødvendige. 

Der er interesse for flere huse
Hvis vi kan finde plads til 5 nye huse, bør vi kontakte dem 
der står på venteliste og hører om de er interesseret. 
Der skal en ny lokalplan til inden der umiddelbart kan 
gives tilladelse til mere byggeri på havnen. Man forsøger 
at få et møde med Erhverv og udvikling, med henblik på 
at få ændret lokalplanen. Der er intet nyt fra kommunen

Naturlegepladsen
Der er kommet to stammer til overlægger på gyngerne. 

NY Infotavle 
er under udarbejdelse og sættes op v. Havnemesterkon-
toret i marts i år. 

Bøjer ved indsejlingen
Bøjerne ved indsejlingen bliver inddraget når vejret er 
til det.

Midterpieren
Der har været et par defekte rør/pæle ved bådplad-
serne yderst på midterpieren der bliver udskiftet.

Vores havn! 
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Vores havn! 
Garnskure
Der er drøftet udvidelse af garnskuer i en eller anden form, 
eksempelvis containere der bliver forsynet med døre/por-
te, skal vi have det startet op som et projekt. 
Eventuelt kontaktes til kommunen vedrørende opstilling af 
containere uden byggetilladelse.

Lugtgener
fra ikke ordnet garn forekommer stadig    
              
Bagagevogne på vej 
Der er bestilt nye bagagevogne

Nye fortøjningsøjer  
er ved at blive fremstillet
Stolper har det dårligt  
Der bliver ryddet op i de rådne stolper (telefonpæle), 
og det er specielt dem ved Roklubben der trænger til 
udskiftning.

Tømning af tanke
Der bliver i det nye år kigget på muligheden angående 
tømning af toiletter fra både!
Muligvis er der nye miljøregler på vej

Skal klubhuset forbedres?
Der undersøges angående forbedring af klubhuset, - her 
indbefattet køkkenet.
Inden igangsætning af dette bliver udført, skal bestyrel-
sen have styr på kloakeringen ved klubhuset. 

Whiteboardtavle
Havnen har anskaffet en whiteboardtavle til klubhuset.

Mindre transportmuligheder
Nogen må tænke anderledes om bagagebæreren!
Arla ś kampagne ang. at man får deres grønne 
mælkekasser retur,- har delvis givet pote!
Indtil nu har man fået ikke mindre 75.000 retur!

Flydebroerne
Flydebroerne udskiftes! Der er nok at tage af!                                                           

Knæk Cancer

Sådan kan det også laves – Foto: Erik Nielsen

Stadig afrigning først i november
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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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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

Få tilsendt Trygfondens store Årskalender
gratis - lige til at hænge op på væggen!

Bestil på dette link og få den med posten
https://www.respektforvand.dk/viden-og-materialer/materialer/
livredderkalender 

Et rådyr der var hoppet i havneni Skive!.
De kunne ved egen hjælp bjærge sig op ved slæbestedet.
Værre stod det til udenfor Rønnerhavnen i Frederikshavn.
Her var det en kronhjort der havde forvildet sig i havet fra 
Palmestranden, og hvor Nordjyllands Beredskab og Falck 
opgav redningsaktionen, da mørket sænkede sig og den 
svømmede længere og længere ud.
Ved 16.30-tiden, og en time senere lykkedes det de to 
jægere at redde den i land på Rønnerhavnen.
Det krævede to mænd stærk at få den i båden og fire 
mand at få den på land! 

Efter at den blev plejet og tilset på en gård i nærheden, 

Kronhjorten tog sig en dukkert!

Synkeliner med bly til fritidsfiskere?
Redaktionen har modtaget en henvendelse 

 ”Er redaktionen bekendt med at fritidsfiskere må bruge 
redskaber med blyliner som undertelle?”

Vi er kommet i besiddelse af et svar fra Miljøstyrelsen til 
Frydendahl Fiskenet i Hvide Sande.
Brevet har vi med tilladelse fra indehaveren af Mogens 
Frydendahl, gengivet på forbundets hjemmeside.
Et kort uddrag af svaret lyder ”Fritidsfiskere er ikke omfat-
tet af bly-bekendtgørelsen Import og salg af blyholdige 
fiskeredskaber, herunder synkeliner er derfor tilladt!”
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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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Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Havnens Dag afvikles igen i år
Lige over nytår var man allerede i gang med planlægningen

Så skriver vi snart 2018 … og en Vild med Vand – Hav-
nens Dag venter forude og på landsplan vil det sige ca. 
100 lystbådehavne, vil deltage i denne dag, som er sat til:              
Lørdag den 9. juni 2018 i Rønnerhavnen. 
Formålet med denne dag, er at promovere Rønnerhavnen 
og klubbernes aktiviteter, således at man kan opnå en 
større brugerskare, af havnens mange muligheder. 
Som det var i 2017, så er alle havnens klubber, samt klub-
ber uden for havnen, inviteret til at deltage, på denne dag, 
med gode indslag og aktiviteter. 
Der er blevet afholdt et møde i Rønnerhavnens klubhus 
tirsdag den 23. Januar 2018 om planlægningen og mulig-
heden for din klub eller forening, kan tørne til den 9.juni 
2018! Vi kan alle være med til at gøre dagen til en super-
dag, med de aktiviteter I nu har hos Jer og dele dem med 
andre, og høre nærmere om mulighederne.

 På andenpladsen som Danmark ś bedste !
I 2017 blev vi lidt uofficielt, kåret som Danmarks havn nr. 
2 … med de aktiviteter vi havde på denne VMV/Havnens 
Dag, så lad os gentage dette ved at få en god dag sat i 
gang, med et godt sammenhold og konstruktive aktivite-
ter, kun fantasien sætter grænser. 
Venligst meld tilbage til nedenstående, om deltagelse i 
denne event, eller ej. 

Med venlig hilsen 
Birger Bredkjær Pedersen 
Tovholder for arrangementet. 
Birger-bp@webspeed.dk
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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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Hyggeligt Juletræf i klubhuset
Lørdag 9. december havde vi den årlige ”Gløgg og æble-
skive”  tradition i klubhuset og for en sjælden gangs skyld 
kunne man køre på havnen, hvor vejret viste sig fra sin 
pæne side!

Der var faktisk mødt noget mere frem af medlemmer, end 
når der Standerhejs og lign.. Og om der var julestemning 
kunne man nok fornemme en lille smule. 

Johannes havde sørget for at der var hygge og havnefol-
kene fik ønsket hinanden glædelig jul med en god gang 
Gløgg!

Den gode gang Gløgg- blev for mange år siden blev kaldt 
blev "glødet vin" !

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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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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Igen stor sejleraften i Motor & Bådcentret

Søren Bjerregård hilser velkommen og er klar til at slå dørene op 
på Sindallundvej i Frederikshavn.   
                                                                                           
 -Som tidligere år venter vi mange sejlere og fritidsfiskere når vi 
igen har fornøjelsen at holde 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 2018 produkter.

Vi lægger meget vægt på som tidligere,-  at det er en aften hvor 
sejlerne hygger sig og udveksler erfaringer om nye sejlerture m.m   
-Vi byder på ”lidt godt til ganen” under arrangementet,- siger 
Søren Bjerregård

Motor & Bådcentret igen klar med arrangement for alle fritidssejlere                        
Onsdag den 14. marts 2018 kl.19.00 - 21.00                                         

To arrangementer for sejlerne

Tekst & foto: Bruno Müller

Rønnerhavnens Bådelaug var i januar trukket i arrangør-
trøjen og afviklede en god aften på Produktionsskolen.               
Ole Guldsmed bød de ca. 40 sejlere velkommen og fortalte 
at han og var glad for det store fremmøde.  
Til den faglige gennemgang om vedligeholdelse af både 
blev ordet overgivet Thomas Lindegaard Fokdal fra  virk-
somheden HFMARINE.DK  i Svendborg  der har en bred 
erfaring med epoxy.
Det var en god gennemgang af hvordan vi vedligehol-
der vore både med de forskellige værktøjer og materi-
aler firmaet viste. De fremmødte blev guidede gennem 
”Epoxy-verdenen” og de muligheder bådfolket havde for 
selv at reparere og vedligeholde båden. Firmaet havde 
til DEMO-aftenen selv medbragt dele af en glasfiberbåd, 
hvor der med interesse blev fulgt hvordan man forskellige 
”Tempi” lukkede et hul i stævnen.
Ellers bød den glimrende demonstration på oplysninger 
som,- hvordan man selv udbedrer osmose og i øvrigt hvor-
dan opfører produktet sig ved lave temperaturer? Der blev 
fremvist en video om at man med en motorsav skar en 

Glasfiber-kajak tværs over. Følgende blev den limet
sammen firmaets produkt og efter den var hærdet, - blev 
kajakken kastet ud fra en bro. Den landede med et brag og 
var stadig hel i skroget.
En lærerig aften hvor fagligheden kom helt i dybden for 
”Gør det selv folket” på vore havne der var inviteret.

Rønnerhavnens Bådelaug arrangerede for alle sejlere
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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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Hvem bruger 

Sejlsikkert blev startet i 2015, på grundlag af et samarbej-
de mellem Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrel-
sen og Tryg Fonden. 
Begge organisationer arbejder fremadrettet for et stort 
samarbejde omkring sikkerhed til søs. Der har igennem en 

lang årrække været alt for mange drukneulykker og med et 
faldende antal ulykker med dødelig udgang blandt fritids-
sejlere, fritidsfiskere, kajak-, ro- og kanosejlere, er den 
indtil august 2017 allerede stigende igen. 
Hver eneste drukneulykke er en for meget, og det beslut-
tede de 2 organisationer sig for at yde en aktiv indsats for 
at reducere. 
Og hvor skal man starte for at fange alle brugernes interes-
se, jo blandt udøverne og risikogruppen. 
Ønsket var at der skulle findes ambassadører i alle havne 
hvor bare en af de ovennævnte former for sejlads blev 
udøvet.

Fakta om Sejl sikkert indsatsen.
I løbet af 3 år har det resulteret i at 323 sejlere og fri-
tidsfiskere i havne og klubber har meldt sig som frivillige 
ambassadører. Der er uddannet 23 instruktører, der uden 
beregning tager rundt til klubber og havne, hvor der 
fortælles om sikkerhed, nødudstyr, og hvad vi kan lave af 
tiltage for at forebygge drukneulykker. 
Der er 53 grejforretninger der har meldt sig som butiksam-
bassadører, hvor der bl.a. ligger materiale til fri afbenyttel-
se vedr. sikkerhed, forholdsregler, VHS-brug, samt mange 
andre gode oplysninger for at forbedre sikkerheden til søs.
 Du kan på Sejl Sikkert’s hjemmeside se om der er en 
forhandler i dit nærområde der har materiale liggende til 
uddeling.
Der er i 2016- og 17 afholdt over 300 aktiviteter i havne og 
klubber landet over og der har været 215 presseomtaler af 
indsatsen omkring Sejlsikkert.

Ulykkesstatistik. 
Fra 2009 til 2016 er der i snit omkommet 15 personer om 
året i forbindelse med udøvelse af fritidsaktiviteter til søs, 
I 2016 kom tallet helt ned på 6 omkomne personer ved 
fritidsaktiviteter til 
søs, og i 2017 indtil 21 august er allerede omkommet 17 
personer.
Det anslås at der i 2016 har været 70 alvorlige hændelser 
der kunne havde medført dødsfald hvis ikke redning var 
kommet frem i tide. Der er registreret 519 hændelser om-
kring overbordfald, 
kæntringer, motorstop, brand og grundstødninger mm.
75 % af de omkomne bar ikke vest, havde de bare haft den 
på kunne tallet for 2017 måske have været nede på 4-5 
omkomne.

Skipperansvar.
Observationsstudiet viser, at brugen af redningsvest er 
socialt betinget. Bærer skipperen redningsvest er der 
større chance for at resten af besætningen også tager den 
på. Observationer viser at det kun er i 43 % tilfælde at alle 

ombord bærer vest, og i 40 % tilfælde bærer ingen ombord 
vest, og i kun 17 % bærer mindst 1 ombord redningsvest.
I gennemsnit er det kun 54 % der bærer vest når de sejler 
på havet. Her er det voksne det er galt med, for hvor 91 % 
under 16 bærer vest, er det kun 52 % af personer over 16 
år der bærer den.

Kikker vi på fordelingen af Fritidsfiskere, lystsejlere og 
kano-, kajakroere, så er det kun 29 % af fritidsfiskerne der 
bærer vest, hvilket er alt for lidt, da en stor del af disse 
tit er ude alene, og ikke kan modtage hurtig hjælp hvis 
uheldet skulle være ude, blandt lystsejlere er det 55 % der 
bærer vesten, og kano og kajakroerne står for 73 %. Disse 
tal skulle til næste års tællinger gerne være meget større, 
så vi sammen kan mindske meningsløse drukneulykker 
blandt vores venner og kammerater i havnen. Påtal gerne 
havnens brugere hvis de ikke har vest på, det kunne være 
de ville tænke sig om en ekstra gang inden de begav sig ud 
på havet.

I Dansk Fritidsfiskerforbund har vi en kollektiv dødsulykke 
forsikring, med en udbetaling til de efterladte på 200.000 
kr., men, det er en betingelse at redningsvesten bæres 
hele året. Bliver du fundet omkommet og ikke har vest på, 
er der ingen udbetaling fra forsikringen. Vi har ikke blandt 
vores godt 2000 medlemmer haft nogen drukneulykker de 
sidste 3 år.

Bjarne Christensen, Sejl Sikkert Ambassadør

Hvad er ”sejlsikkert”
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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

Fritidsfiskerforbundet
Til medlemmerne!

VIGTIGT!
Du er med i Forbundets kollektive Dødsulykkesforsikring som medlemmerne er dækket af!

BEMÆRK! Policebestemmelserne er ændret  pr. 1. januar 2017
For at der kan udbetales 200.000,- kr. 

ved drukneulykke, skal 
redningsvesten bæres under fiskeri

HELE ÅRET!
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Stort & småt! 
Der er penge i laks
Milliardær er Norges rigeste mand og tjent 
på laks. Gustav Magnar Witzøe, 24 år, er 
Norges rigeste mand og bor på øen Frøya 
nær Trondheim. Hans personlige formue, 
udgør i år 11,1 mia. norske kr. og ikke nok 
med det, så skal han ydermere arve Sal-
mar-koncernen!

Vandmænd optager mikroplast!
Der er stadigt større mængder af mikrosko-
piske i små stykker plast i havet, og samtidig 
øges mængden af gopler og vandmænd. 
Man regner med at der Globalt frigives 
950 millioner kilo mikroplast og der er en 
kæmpe trussel for vores hav.” Go Jelly-pro-
jektet”, tager det op og arbejder på at 
analysere mulighederne for at vandmænd 
kan ”opsamle” mikroplasten og få det bliver 
bedre belyst!
Hvis det lykkedes, - så hvorfor så ikke ud-
nytte det ene problem til at løse det andet!

Over 36.000 fisker hummer i Norge
Fritidsfiskerne er sammen med erhvervs-
fiskerne dem som har tilladelsen! Nogle ste-
der kan man få tilladelsen, bare man har en 
hytte i området. Ellers finder man selv ud 
af det på nettet, om hvor mange i ens egen 
kommune der er tilmeldt hummerfiskeriet! 

Søsportens Sikkerhedsråd flytter
Planen er, at de skal flytte til Korsør 
engang i 2019 eller starten af 2020.

Ny direktør
Nanna Møller bliver  direktør 
for den nye Fiskeristyrelse i 
Udenrigsministeriet under fi-

skeriminister Karen Ellemann. Nanna Møller 
kommer fra Arbejdstilsynet som vicedirek-
tør og har dermed en solid ledererfaring. 
Hun tiltræder stillingen den 1. januar 2018.

Skarvudvalget
Finn Frandsen, Skarvudvalget, er i gang med 
at søge tilladelse til regulering af skarver i 
en koloni i træer ved Mariager Fjord. Det 
foregår i samarbejde med myndigheder og 
jægere. 

Bierhvervsfiskere
Det har i praksis vist sig at være umuligt at 
overgå fra fritidsfiskeri til bierhvervsfiskeri, 
især på grund af en række dyre kurser og 
særlige krav til båden - noget som erhvervs-
fiskere har i forvejen.

Ålerør
Det er blevet bekræftet, at det er tilladt at 
fiske med "ålerør" i ruseforbudsperioden, 
da de betragtes som tejner.  Man kan se 
dem på Daconets hjemmeside.

Den selvstændige Fiskeristyrelse i Uden-
rigsministeriet under fiskeriministeren er 
oprettet.
Det sker efter indgåelsen mellem Udenrigs-
ministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet 
og Finansministeriet om udskillelsen af 
styrelsen fra Miljø- og Fødevareministeri-
et.. Fiskeristyrelsens centrale del vil få til 
huse i Nyropsgade i København. Styrelsen 
vil have godt 60 medarbejdere på kontoret 
i København og styrelsen har endvidere 15 
medarbejdere i Sønderjylland samt omkring 
160 medarbejdere rundt om i Danmark i de 
regionale kontorer og på fiskeriinspektions-
skibene.
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Tekst & foto: Bruno Müller

Der skete en ændring for en halv snes år siden i hele 
organiseringen og den daglige drift af vores havn.
Dengang præsenterede Teknisk Udvalg
en ny struktur for alle de kommunale lystbådehavne.
Undertegnede var med dengang og som dengang og nu,- 
var det hele ikke lige godt!
Men det får mig lyst til at sætte indlægget fra den ”Gamle” 
Rønnerpost her i bladet

Nyt fra Rønnerhavnsudvalget!
Ny kommune har fået ca. 90 km. østkyst og 10 havne! 
Her af er der fem kommunale rekreative havne man har 
ansvaret for!
Sammen med bestyrelsen i Rønnerhavnen er der over et 
års tid arbejdet med den fremtidige struktur for Rønner-
havnen!
Rønnerhavnsudvalget har lyttet til forslagene fremsat af 
bestyrelsen og sammen med andre faktuelle oplysninger 
fra de øvrige fire rekreative havne, har vi i Teknisk Ud-
valg(TU) behandlet det på et møde kort før sommerferien 
– nemlig den  27. juni 2007.

Daglig drift og faste anlæg
Et af de vigtige punkter i TU`s arbejde var at vurdere ad-
skillelsen i fremtiden mellem den daglige drift og de faste 
anlæg i havnene, gennemgang af ejerforholdene, den sam-
lede økonomi og havnenes karakteristika, og ikke mindst
Frederikshavn kommunes økonomiske engagement! 
Sidstnævnte skal ses i lyset af  bl.a. det driftsøkonomiske 
problemder opstod på Rønnerhavnen sidsteår,- ved at man 
måtte finansiere en stor del af opretningen af kajanlægge-
ne med driftsmidler.

Kommunen ville have mere indflydelse
Dette gav anledning til, at vi på dette møde før ferien i TU, 
besluttede at kommunen skal have mere indflydelse og 
styring vedr. beslutninger om placering af de midler kom-
munen frigiver til de rekreative havne.

Kommunen overtager en del
Det vil sige! Planen er!                                 
Kommunen overtager i fremtiden vedligeholdelsen og 
fornyelser af store anlægsarbejder.
Havnens bestyrelse og ansatteforestår den daglige drift,- 
og dermed vil den daglige bruger af havnen ikke mærke at 
der ændres radikalt på de økonomiske vilkår, men i mindre 
grad.
Det vil man på den ”lange bane” se i regnskaberne og på 
den måde at give større plads til en endnu bedre service 
for medlemmerne, gæstesejlerne og turisterne
på havnen.

Foto: Frederikshavn kommune

Mere dynamik og udvikling.
Hvis vi kan styre denne ændring er det selvfølgelig en 
gevinst for Rønnerhavnen og de andre kommunale lystbå-
dehavne, - der uden tvivl giver plads til fremtidig dynamik 
og udvikling.
I skrivende stund foregår der budgetforhandlinger
for 2008 i Frederikshavn kommune!I budgetoplægget for 
rekreative havne er der afsat 2 millioner kr. og i budge-
tønskerne har vi i TU fået det ”løftet” til en første prioritet 
sammen med en del andre nødvendige poster.

En ting er oplæg til budget,- en anden
ting er hvordan det ender ?
Det har vi alle lært med tiden!
Jeg vil tillade mig sammen med Rønnerhavnens bestyrelse 
at være optimist!

Bruno Müller
Rønnerhavnsudvalget

Den ”Gamle” Rønnerpost……. skrev for 10 siden!
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Vendsyssel Fritidsfisker Forening
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 15 marts 2018, kl. 19.00
i Rønnerhavnens klubhus 

i Frederikshavn

Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag til bestyrelsen skal være 

formanden i hænde senest 
den 7. marts 2018

p.b.v.  Bjarne Christensen

Hvis du er fritidsfisker på Rønnerhavnen, 
eller anden havn, synes jeg at du skal 
møde op !
Hvorfor ikke komme og få alt nyt om 
fritidsfiskeriet, og har du spørgsmål, kan 
vi hjælpe dig!
Er du ikke medlem, - er du til hver en tid 
velkommen til at møde op og se om du 
ønsker at være med.
På mødet orienterer vi om hvad du får 
med i kontingentet, som Dødsulykkes-
forsikring til 200.000,- kr. og vore rabat-
ordning på alle typer både og joller.
Vi byder på en vand eller øl og der vil 
blive udleveret Fritidsfiskerbladet og 
relevante foldere!

Venlig hilsen og på gensyn
Bruno Müller, Rønnerposten

Fritidsfisker! Mød op!

Af sejlsport.dk & redigeret af Bruno Müller

"Branchen taler om en tredobling af prisen på en ansvars-
forsikring," forklarer Dansk Sejlunions Steen Wintlev, der 
har talt med flere selskaber. Men motorer under 25 hk er 
ikke omfattet af krav af speedbådekørekort.

Ansvarsforsikringer på speedbåde kan stige til det tre-
dobbelte
Vandscootere og speedbåde bliver pålagt dyrere ansvars-
forsikringer pga. objektivt ansvar. - Dyrt for sejlklubberne, 
siger Dansk Sejlunion. Krav om vandscooterkørekort er på 
vej 1. januar.                                                  
Læs det hele på ”sejlsport.dk”

Krav om vandscooterkørekort er på vej
Kørekort gældende fra 1. januar 2018 og samtidig bliver vandscootere og 
speedbåde underlagt pålagt tvungne og dyrere ansvarsforsikringer.
Vandscootere og speedbåde pålægges dyrere ansvarsforsikringer
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VR5 Cuddy

Vi tilbyder op til 5 års garanti på Mercury 
Kom forbi vores butik og showroom og hør mere
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Hvem bruger vesten?
55 % af sejlere, roere og fiskere bærer vest 
81 % under 16 år bærer vest
54 % mellem 16-45 år bærer vest
54 % over 45 år bærer vest
57 % af sejlere bærer vest
66 % af roere bærer vest
26 % af fiskere bærer vest 

Hvorfor ikke tage den på?


