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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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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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Sommeren står for døren og der 
er travlhed på havnen.

Bro 9 og 10 blev lige nøjagtig
færdig til sæsonstart og vi håber 
at brugerne tager godt imod de 
nye broer. Uddybningen blev 
færdig i april, der er blevet opgra-
vet ca. 6400 m3 sand, så vi håber 
at det holder hele sæsonen. Det 
var meningen at det meste skulle 
pumpes op på Palmestranden, 
men kommunen var ikke klar til 
at aftage, så alt det opgravede 
materiale endte på depot. 
Der er indkøbt en ny talje til ma-
stekranen, og med den håber vi 
at det bliver nemmere at få ma-
sten af og på båden uden at lave 
skader og ridser på mast! Vi har 
fået den den er prøvebelastet. 
Vi har længe i bestyrelsen gået 
med planer om at lave en lille 
modernisering af vores klubhus. 
Det blev præsenteret på general-
forsamlingen, - og vi forventer at 
starte op medio august. 
Det er også planen at vi får et nyt 
toilethus i nord, hvor havneteam-
et er så småt begyndt at kigge på 
sagen. Vi forventer ikke at det 
bliver klar til brug før i efteråret, 
eller senest foråret 2019.

                                                                                                 

Vi har i januar anmodet kommu-
nen om at søge om at få 
flytte strandbeskyttelseslinjen 
på Rønnerhavnen! Det har i maj 
været behandlet i Plan- og Miljø-
udvalget, hvor man har godkendt 
at ansøge Kystdirektoratet om at 
ophæve strandbeskyttelseslin-
jen i flere af kommunens havne, 
deriblandt Rønnerhavnen, så nu 
må vi håbe det bliver godkendt i 
Kystdirektoratet.
Vi har siden Kristi Himmelfarts-
dag haft rigtig godt vejr, og det 
håber jeg bliver nydt i fulde drag, 
og vi håber også på at det fort-
sætter hele sommeren! Vi har vist 
lidt til gode.
Når i læser denne Rønnerpost, 
har årets første kræmmermarked 
og havnens dag været afholdt.              
Vores forventninger til Havnens 
dag er store, og der er blevet 
brugt mange ressourcer på at det 
skulle blive en fantastisk dag. Så 
mange tak til dem der har stillet 
sig til rådighed.

Rigtig god sommer til alle.

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: Travlhed på havenen med bådisætning - 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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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

Vagtskifte hos Trækfuglene                                                                                           

Flere til Standerhejsning i år                                                                     
Hvis vi i havnens levetid løbende har haft 
traditionen, var det i år standerhejsning ca. 
nr. 35….såååån da! 
Formanden, Henrik Christen, tog ordet og bød 
de fremmødte velkommen, hvor man sam-
men kunne konstatere,- at lige netop denne 
lørdag d. 7. april, der var foråret på vej.
Formanden sagde endvidere at -  Når nu 
vejret viser sig fra den gode side, kan vi i øvrigt 
så småt se at   nogle af bådejerne er i gang og 

de første både er på vej i vandet .Det kommer 
til at rykke mere, for vi håber at frosten har 
sluppet og at vi i næste måned kan se at der er 
fuld fart med tilrigningerne. 
Havnemesteren Johannes Frøstrup havde 
gjort Rønnerhavnens klubflag klar i de rette 
folder!. Og formanden fortsatte i sin afslut-
ning med  ønsket om en endnu bedre som-
mersæson end i 2017! 
Fra et medlem lød det prompte: Det har vi 

sandelig også til gode!
Og så blev der budt ind i klubhuset til kaffe og 
rundstykker!

På Trækfuglenes generalforsamling, var der 
formandsskift, og det var mangeårige Egon 
”Tolder” Nielsen der gik af og overlod posten 
til Ronald Hansen. 
Til Rønnerposten siger Egon Nielsen:
    - Jeg ønsker ikke mere at være formand for 
Trækfuglene, hvor jeg altid har bestredet den-
ne post og samtidig i tidernes morgen stiftet 
foreningen. Ligeledes har jeg været frivillig le-
der i 50 år i år for flere forskellige foreninger, 
bl.a. er jeg æresmedlem i tre foreninger, - så 
nu måtte det være nok!
      -Vi fik den bedste formand jeg kunne 
forestille mig, og det blev vores næstformand 

i foreningen gennem 8 år, Ronald Hansen. 
Ronald har også haft båd i Rønnehavnen i 
flere år, hvor også han er hjælper for havnen 
idet han passer blomsterne på Rønnerhavnen. 
En rigtig god person som Trækfuglene og 
Rønnerhavnen kan være glad for! Slutter Egon 
Nielsen og siger tak for denne gang.

Den nye formand, Ronald Hansen, siger til 
Rønnerposten 
   - Jeg glæder mig til arbejdet med medlem-
merne og bestyrelsen hvor jeg har et godt 
kendskab til. Jeg er glad og befinder mig godt 

med livet i Trækfuglene og i øvrigt har jeg væ-
ret tilknyttet Rønnerhavnen i mange år efter 
at jeg flyttede min båd fra lystbådehavnen til 
Rønnerhavnen i 1989. I 2oo3 blev jeg medlem 
af Trækfuglene’s Harmonika klub, som Egon 
startede i sin tid og Trækfuglene i 2008, der 
blev jeg næstformand,- og nu formand! 
Ronald sluttede med at sige
   -Vi keder os ikke i bestyrelsen, hvor vi har et 
lille ekstra job på havnen med at se til planter 
blomster i krukker og rørene og passer dem 
sommeren over.   Ha’ en god sommer
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LØRDAG  
DEN 4 AUGUST 

2018 
KL. 10.00 - 16.00 

Musik 
v/”Trækfuglene” 

    Kræmmere 
    (Stadeplads kun  

kr. 100,- pr. 3 meter) 

Opstilling af boder tidligst  
kl. 16.00  

dagen før 

Salg af  
pølser, kaffe , øl, vand og is, mm. 

Børnestadepladser gratis) 

Yderligere oplysninger: Per: 4046 9553  -  Kim: 5124 3353  -  Palle:2684 2655 
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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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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er September-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. August 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
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Nyt køkken i Rønnerhavnens klubhus
Der arbejdes for tiden med projektet – Renovering af 
køkkenafdelingen i klubhuset.
- af Ole Guldsmed-Thomsen, bestyrelsesmedlem
 
Tankerne med en eventuel renovering er,- at der skal laves 
nyt gulv, sofahjørne og køkken hvor der p.t er diverse rum 
og lager. Det vil sige at klublokalet forbliver samme størrelse 
og uden køkken. Det nuværende køkken bliver fjernet når 
det nye står klar. Der er fundet andet sted til opbevaring af 
de ting som på nuværende er opbevaret i diverse rum.

Køkkenudvalget der består af Ole Guldsmed – Thomsen, 
Kim Hoppe og Lars Johannesen i havnens bestyrelse og der 
har arbejdet med mange forslag og ideer og er sammen 
med den øvrige bestyrelse kommet frem til følgende: Alle 
skillevægge i syd ende fjernes og der lægges ny isolering 
og gulv inden opstart. Det graves kloak ind af kloakmester 
og der fremtidssikres med tomrør indlagt til evt. udvidelse 
af elforsyningen. Bagside af skillevæg til klublokale for-
stærkes med vindkryds og der laves ny beklædning. Dør 
og vindue udskiftes. Her efter monteres nyt køkken og 
der laves sofahjørne og tv stue. Udvalget har efter bedste 
evne lavet beskrivelse og tegning af projektet og har på 
nuværende allerede lagt et meget stort arbejde i opgaven.                                                                                           
Derfor søger vi hjælp og assistance til selve ombygningen og 
kan du/I finde tid, vil vi meget gerne høre fra jer.  Vi forestil-
ler os at en fra udvalget altid er til stede og superviser. 

Hvornår sker det og hvorfor!
Ombygningen skal foregå i sensommeren så det kommer 
desværre ikke gæstesejlere og havnens egne brugere til 
gode før næste sæson. Ideen med ombygningen er dels at 
adskille hygge hjørne fra klublokale. Det vil gøre det lettere 
både at hygge og holde møde samtidig.  Madlavningen bli-
ver adskilt fra klublokale og det vil kunne lade sig gøre både 
at lave mad og se tv samtidig.
Her er også tænkt på at tiltrække flere gæstesejlere og 
dermed øge havnens indtægter. De daglige brugere får også 
mulighed for at sidde mere behageligt og lidt for sig selv. 
Der bliver monteret tv som kan drejes til både sofahjørne 
og klublokale hvilket gør at det kan bruges til foredrag og 
lignende.
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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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af Palle Thomsen, Legepladsudvalget
Vi har erfaret at sejlere går efter havne, hvor der er mulig-
heder for at børnene kan være beskæftiget.
Ligeledes kommer der mange andre og bruger legeplad-
sen, hvilket er med til at give liv på havnen.
Legepladsen arrangerer derfor igen i år Kræmmermarked 
på Rønnerhavnen.
Datoen for årets marked bliver lørdag den 4 august. Prisen 
på stadepladser er i år sat til 100,-  pr. 3 meter.
Grunden til dette, er at vi er i gang med at planlægning og 

bygning af et sørøver legeskib, 
og det ser ud til at blive dyrere end forventet.
Vi håber alligevel at Kræmmere og besøgende vil bakke op 
om vores marked.
Det indkomne beløb, går ubeskåret til legepladsen. -Med 
venlig hilsen Palle

Legepladsen er et stort aktiv for 
Rønnerhavnen

Lidt om augustmarkedet 2018 og Naturlegepladsen

Patronen i vesten udløste ikke!   
Midt i april, da en fritidsfisker var på vej mod havnen på 
Læsø, efter at han havde at røgtet sine garn, var det nær 
endt i en drukneulykke, - i det den 51 årige fritidsfisker 
faldt over bord.
Som så mange andre bar fritidsfiskeren en selvoppustelig 
redningsvest, men det uheldige ved ulykken var,- at kulsy-
repatronen udløste ikke og dermed blev vesten ikke pustet 
op!
To kollegaer så det En lille kutter ed to kollegaer havde 
opserveret at han faldt ud og selv om de ikke kunne sejle 
hurtigt, så nåede de frem til den forulykkede. Han lå i 
overfladen med ansigtet ned ad og da det var en ret stor 
person kunne de takke deres garnhaler for - at bjærge ham 
op på kutteren.
På det tidspunkt var Falck på Læsø på vej og overtog opga-
ven ved at få fiskeren bjerget og samtidig få vandet ud af 
ham.

Var stadig i live
Han var i live da redningshelikopteren ankom og overtog 
den stærkt afkølede fritidsfisker!
Derefter blev han fløjet til Aalborg Universitetshospital, 
hvor man kunne påbegynde opvarmningen af den forkom-
ne fritidsfisker,- som man nu kunne kommunikere med.
En af redningsfolkene siger til Bladet FRITIDSFISKEREN at 
han var overbevist om at fritidsfiskerens tøj med og dens 
opdriften ,var med til at redde ham,- og at han kunne for-
blive  i overfladen indtil hjælpen kom.

Ovenstående må igen minde om hvor vigtigt det er at lave 
eftersyn på sin vest. Har du gjort det?

Fritidsfisker nær druknet ved Læsø                 
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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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Kære deltager i dialogmøde om sæler i åer.
Endnu en gang tak for jeres deltagelse ved mødet og de 
mange gode input vi fik med. Flere af jer har sendt bidrag 
efterfølgende. Både pointerne fra dialogmødet og bidrag 
modtaget efterfølgende vil indgå i Miljøstyrelsens videre 
arbejde med forvaltningsplanen for sæler.Miljø- og Fø-
devareministeren har bedt Miljøstyrelsen se på, hvordan 

reglerne i vildtskadebekendtgørelsen kan ændres, så 
det i visse situationer bliver muligt at søge om regule-
ringstilladelse for foreninger, der organiserer lyst- eller 
fritidsfiskere, når en skade på pressede fiskebestande kan 
dokumenteres.
 Miljøstyrelsen har siden dialogmødet været i dialog med 
Århus Universitet for at få igangsat en kortlægning af 

omfanget af problemerne med sæler i åerne 
i Limfjordsområdet. Denne kortlægning vil 
danne grundlag for de fremtidige muligheder 
for at kunne regulere de sæler, der skader 
fiskeriet eller presser fiskebestandene. Jeres 
observationer vil kunne indgå i dette arbej-
de. Vi fremsender nærmere information om 
denne indsamling af informationer på et 
senere tidspunkt.

Medfølgende denne skrivelse er et 
omfattende bilagsmateriale,- hvilket vi har 
sat på forbundets hjemmeside 
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Får vi mere regulering på sælerne? 
Det vil vise i fremtiden om der sker positive ændringer med regulering af sælerne? 
Det er spørgsmålet efter at Miljøstyrelsen havde inviteret lokale kommuner, lyst,- og fritidsfiskere 
til et større dialogmøde på rådhuset i Holstebro sidst i februar i år.
Miljø- og Fødevareministeriet ved Mette Rask Jensen har efterfølgende den 10. april 2018 udsendt denne meddelelse 
med en opfølgning til deltagerne på mødet.

Havnekontorets 
åbningstider 

- kan du se på side 4
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Farvandet ud for 
Frederikshavn 

Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen! Denne folder og tilhørende kort 
forældes med tiden. Den nyeste version kan hentes som PDF-fil på følgende hjemmesider: 
www.lfst.dk under ”fiskeri/erhvervsfiskeri/reguleringer/særlige lokale regler” og under: 
”fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler for lyst- og fritidsfiskeri” samt på: www.fiskepleje.dk 

 

Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning 
også omfatter fiskeri i farvandet ud for Frederikshavn 
 

Beskyt den lokale fiskebestand! 
Ulovligt fiskeri kan anmeldes her: 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside: 
www.anmeldelse.lfst.dk 
 
Fiskeri Moniterings Centret (FMC) 
E-mail: fmc@lfst.dk 
Tlf.: 7218 5609 
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For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser: 

 

Lbk. nr. 17 Fiskeriloven  
Bek. nr. 486 om ophævelse af bekendtgørelse om udvidet fredningsbælte ved Elling Å’s udløb... 
Bek. nr. 560 om fredning af øgruppen Hirseholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 
Bek. nr. 674 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande 
Bek. nr. 772 om grænser for anbringelse af bundgarnsstader ved Jyllands østkyst fra Skagen... 
Bek. nr. 1360 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand  
Bek. nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand 
Bek. nr. 1551 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand og ferskvand 
Bek. nr. 1552 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand 
Bek. nr. 1615 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand 
 
 

 

 

Alle redskaber skal være mærket og afmærket efter gældende regler. 
 

Afmærkning af ruser, krog-liner og nedgarn. 
Bøje med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende. 
Bøje med et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende. 
Flagene må ikke være hvide. 
 

Særligt for lyst- og fritidsfiskere: 
Dørgefiskeri/trolling for motorkraft er forbudt inden for 100 m fra land. 
 

Garn højder: Flydende garn maksimalt 3 m. Bundsatte garn maksimalt 1,5 m 
Garnlængder: 1, 2 eller 3 garn med en samlet, maksimal længde på 135 m. 
Garn må ikke sættes nærmere land end 100 meter. 
(gælder også for erhvervsfiskere) 
  

Uden ålelicens, kan der kun fiskes efter ål på samme vilkår som fritidsfiskere. Der 
må maksimalt anvendes 6 kasteruser pr. bruger. Inden de tages i brug, skal de 
anmeldes til den stedlige fiskerikontrol. 
 

En rejepæleruse må fiske hele året. Placeringen af rusen skal tilmeldes inden den 
tages i brug. Tilmeldingsskemaet kan hentes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 
hjemmeside: www.lfst.dk 
 
 

Det udfyldte skema sendes til:  
 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Fiskeriinspektorat Vest 
Sandholm 10 
9900 Frederikshavn 
 

Opdateret februar 2017 
(Kun grafiske ændringer) 
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Farvandet ud for 
Frederikshavn 

Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen! Denne folder og tilhørende kort 
forældes med tiden. Den nyeste version kan hentes som PDF-fil på følgende hjemmesider: 
www.lfst.dk under ”fiskeri/erhvervsfiskeri/reguleringer/særlige lokale regler” og under: 
”fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler for lyst- og fritidsfiskeri” samt på: www.fiskepleje.dk 

 

Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning 
også omfatter fiskeri i farvandet ud for Frederikshavn 
 

Beskyt den lokale fiskebestand! 
Ulovligt fiskeri kan anmeldes her: 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside: 
www.anmeldelse.lfst.dk 
 
Fiskeri Moniterings Centret (FMC) 
E-mail: fmc@lfst.dk 
Tlf.: 7218 5609 
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For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser: 

 

Lbk. nr. 17 Fiskeriloven  
Bek. nr. 486 om ophævelse af bekendtgørelse om udvidet fredningsbælte ved Elling Å’s udløb... 
Bek. nr. 560 om fredning af øgruppen Hirseholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 
Bek. nr. 674 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande 
Bek. nr. 772 om grænser for anbringelse af bundgarnsstader ved Jyllands østkyst fra Skagen... 
Bek. nr. 1360 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand  
Bek. nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand 
Bek. nr. 1551 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand og ferskvand 
Bek. nr. 1552 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand 
Bek. nr. 1615 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand 
 
 

 

 

Alle redskaber skal være mærket og afmærket efter gældende regler. 
 

Afmærkning af ruser, krog-liner og nedgarn. 
Bøje med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende. 
Bøje med et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende. 
Flagene må ikke være hvide. 
 

Særligt for lyst- og fritidsfiskere: 
Dørgefiskeri/trolling for motorkraft er forbudt inden for 100 m fra land. 
 

Garn højder: Flydende garn maksimalt 3 m. Bundsatte garn maksimalt 1,5 m 
Garnlængder: 1, 2 eller 3 garn med en samlet, maksimal længde på 135 m. 
Garn må ikke sættes nærmere land end 100 meter. 
(gælder også for erhvervsfiskere) 
  

Uden ålelicens, kan der kun fiskes efter ål på samme vilkår som fritidsfiskere. Der 
må maksimalt anvendes 6 kasteruser pr. bruger. Inden de tages i brug, skal de 
anmeldes til den stedlige fiskerikontrol. 
 

En rejepæleruse må fiske hele året. Placeringen af rusen skal tilmeldes inden den 
tages i brug. Tilmeldingsskemaet kan hentes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 
hjemmeside: www.lfst.dk 
 
 

Det udfyldte skema sendes til:  
 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Fiskeriinspektorat Vest 
Sandholm 10 
9900 Frederikshavn 
 

Opdateret februar 2017 
(Kun grafiske ændringer) 19





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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Træskibslauget lever i bedste velgående
Tekst: Bruno Müller
 
Træskibslauget 9 år! 
Træskibslauget har nu eksisteret siden 2009, og de har i 
den tid været oppe på at have haft ca.30 skibe igennem 
som medlemmer, men er desværre er der ikke så mange 
medlemmer mere.
Mange faktorer spiller ind og som grundet af salg af skibe 
eller køb af glasfiberskibe ! Men  lad det være sagt … Man 
klør stadig på lokalt her på Rønnerhavnen og  i øvrige far-
vande og havne  i ind- og udland.
De byder alle ind uanset om hvem man er. Så er alle er vel-
komne som medlem af deres Laug, og der som man syntes 
at træbådene, ligesom foreningen, skal bestå og at man 
vil støtte og arbejde ihærdigt op om ideen bag Laugets 
formål. 

Bygger man træbåde?           
Formanden Birger Pedersen siger : Alle ved jo at træbåde 
næsten ikke er noget man bygger mere, fordi at prisen 
er dels for høj … og løber nemt, op i tæt på en million, 
for materialer og arbejdsløn … derfor er vi nødsaget 
til at passe rigtigt godt på de træskibe der er tilbage.                                                                                                                                    
Det gælder store som små … mange kender jo det fra de 
store træskibstræffene rundt i landet, hvor det  er de   fri-
villige og gode sponsorer, der med indsatsen 
således kan bevare træskibene  mange år endnu. Således 

er det ikke med de små privatejede træskibe, vi har ikke 
nogle rige sponsorer, og vi må betale selv og det gør vi ger-
ne, da alle jo er ”træskibsnørder” og gerne vil bevare alle 
de fine klenodier og klassiske småskibe som stadig findes.

Eget klubhus på Rønnerhavnen     
-Da det ej heller er uden omkostninger at holde et sådant 
Laug i gang, med eget klubhus på Rønnerhavnen, så vil jeg 
opfordre til at man slår et slag for vort Laug, samt melder 
sig ind som medlem, for at støtte op om hele ideen, at 
bevare vore gamle træskibe, medens vi kan og stadig har 
lidt nostalgi om vor svundne kultur.  Der er en arv der kun 
fortjener det bedste. 
  
Selv om der ikke lugter så meget af tjære…. 
Der findes intet større, end at se en flåde af træskibe, med 
signalflagene over tops, og det er vores hensigt at, uanset 
om læserne selv har et træskib, eller ej, så at i hjælper os 
med at støtte op om os, der er en af de mange foreninger 
på Rønnerhavnen

-Nu ser vi fremad og næste år runder vi 10 år,- og vi glæ-
der os og ser frem til de næste 10 år! 
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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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Husk at ansøge om tilbagebetaling af registreringsafgift

Folketinget har vedtaget en lovændring, der afskaffer re-
gistreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, oplyser 
Søfartsstyrelsen i en udsendt pressemeddelelse.

Lovændringen betyder, at de danske skibsregistre bliver 
mere attraktive, fordi dansk skibsfart får samme vilkår, som 
andre lande tilbyder. det giver både forøget økonomisk ak-
tivitet og international indflydelse, når Danmark tiltrækker 
flere skibe fra både danske og udenlandske rederier til de 
danske skibsregistre

Loven træder i kraft den 1. maj 2018, men har virkning 
allerede fra den 1. januar 2018.
Der vil derfor være mulighed for at få tilbagebetalt regi-
streringsafgift indbetalt i perioden fra 1. januar 2018 til 30. 
april 2018. 
Dog kun hvis tilbagebetalingsbeløbet for registreringen af 
det enkelte dagbogsnummer overstiger 200 kr.
Det er SKAT, der behandler ansøgninger om tilbagebeta-
ling.

OBS! Fristen for at søge om tilbagebetaling udløber allere-
de den 31. juli 2018.

Ny lov afskaffer registrerings-
afgiften for skibe 

Nye regler i kraft fra i år
Alle, der fører en vandscooter, skal have bestået både teoretisk og praktisk prøve.

Regeringen strammer op på sikkerheden for dem, der fær-
des til søs. Som led i det arbejde indfører Søfartsstyrelsen 
nu krav om, at førere af vandscootere og lignende fartøjer 
skal have et særligt vandscooterbevis.

Alle, der vil føre vandscooter i det nye år fra 1. januar skal 
have bestået både en teoretisk og en praktisk prøve. På 
den måde får man sit vandscooterbevis. Der er dog den 
undtagelse, at personer, som allerede har et fritidssej-
lerbevis, kan nøjes med at aflægge den praktiske prøve i 
sejlads med vandscooter.

Hvis man allerede har et gyldigt fritidssejlerbevis, der 
giver ret til at føre vandscooter, vil man fortsat kunne føre 
vandscooter. Man skal blot inden for 2 år gennemføre den 
praktiske prøve i sejlads med vandscooter. Og dermed 
erhverve sig vandscooterbeviset for fortsat at kunne føre 
vandscooter.

Kontorchef Rasmus Høy Thomsen, Søfartsstyrelsen:
”Vandscootere er særlige fartøjer pga. den høje fart og 
de unikke manøvregenskaber. De nye regler betyder, at 
fritidssejlerne har de fornødne kompetencer til at sejle 
vandscooter sikkert og vise hensyn til omgivelserne. ”
Prøverne forventes udbudt fra begyndelsen af det nye år, 
inden sejlersæsonen starter. Det er vigtigt at være op-

mærksom på, at alle førere af vandscootere og lignende 
fartøjer skal kunne fremvise et gyldigt vandscooterbevis.  
Overtræder man de nye regler, kan man blive straffet med 
bøde.

FAKTA Vandscooterbeviset er i kraft 1. januar 2018.  For at 
kunne erhverve beviset skal man være fyldt 16 år. 

Teoretisk prøve skal indeholde viden om: 
Ansvarsfordeling om bord - Vigepligt - Lokale sejladsbe-
stemmelser - Adfærd og sikkerhed på og omkring fartøjet
Praktisk prøve skal indeholde:
Klargøring til sejlads - At gå fra og lægge til land - Anven-
delse af sikkerhedsudstyr - Anvendelse af sejladsbestem-
melser - Forholdsregler ved overbordfald - Sejlads ved for-
skellige hastigheder - Undvigemanøvre og nødstop - Sikker 
adfærd og løbende vurdering af risici 
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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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RØNNERPOSTEN
NÆSTE BLAD 4.18 – september udgaven!

Deadline senest:
D. 15. august 2018

Speedbådkursus på Rønnerhavnen

En lørdag midt i maj måned, i et pragtfuldt vejr, var et hold sejlere i gang med at få Speed-
bådskørekortet. En af lektionerne var lærdom i ”Knob & Stik”- som vist på billedet.

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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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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Rønnerhavnens bestyrelse igangsætter undersøgelse om 
etablering af tømningsmuligheder
Har din båd toilet om bord så er der nogle krav og regler 
du som sejler skal leve op til. Der er  regler for udledning af 
toiletaffald i danske og udenlandske farvande..

Sejlads i danske farvande
Kravene til bådens konstruktion med søtoilet og holding-
tank, samt mulighed for udledning af toiletaffald, afgøres 
dels af bygningsår samt bådens fysiske mål.
Selvom der er toilet om bord, skal båden ikke nødvendigvis 
have installeret en holdingtank. Mindre og ældre både kan 
være undtaget fra kravet, da det kan være svært at finde 
plads til en holdingtank om bord. 

HVOR MÅ JEG SÅ TØMME TOILETAFFALD? 
TØMNING I LAND – Se efter skiltet

Søtoilet og holdingtank

Tømningsstationer i land er 
mærket med bl.a. dette inter-
nationale symbol 

Brug linket her og se øvrige regler: http://www.sejlsport.
dk/baadejer/praktisk-viden/soetoilet-og-holdingtank

BÅDE BYGGET FØR ÅR 2000-BÅDE BYGGET EFTER ÅR 
2000-BÅDE BYGGET FRA ÅR 2017

Få danske havne har faciliteter til tømning af bådens hol-
dingtanke (opdateret 2014). Ikke desto mindre har du som 
sejler krav på at kunne få tømt din holdingtank på havnen, 
fx af en slamsuger. Udgiften til tømningen skal afholdes af 
havnen.

Standardisering for landtilslutning mellem skibets holding-
tank og pumpen på land (ISO 8099) betyder, at du som 
sejler ikke skal medbringen en række forskellige sammen-
koblingsled. 

Det er sammenslutningen af lande omkring Østersøen, 
Helcom, der i 2002 vedtog en anbefaling til håndtering af 
toiletaffald fra fritidsbåde. Anbefalingen er i dag imple-
menteret i de fleste lande

Indsejlingerne på østkysten 
har problemer!
-af Bruno Müller
 
De fleste havne prioriterer deres indsejlinger højt og især 
i sæsonen,- og det klarer man også,- selv når der opstår 
problemer.
I Aså havn har det ikke kun været uddybning, men også 
andre problemer internt på havnen.
Efter grundstødninger der gav negativ omtale, og opsigel-
ser fra de lokale bådpladser, samt manglende gæstesejle-

re,- er man yderlig  inde i store problemer på havnen.
I kølvandet på de eksisterende problemer, fik man lavet en 
kontrakt med et sandsuger- firma, så man kunne melde 
sejlrenden klar i pinsen. 
Det uheldige var, at dette firma ikke kunne nå det af en 
eller anden årsag, hvilket gav yderlige problemer på den 
ellers dejlige havn!
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Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22
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Redningsstiger på havnen
Bestyrelsen undersøger hvilken 
type der kan blive aktuel?
Havnemesteren henter priser.

”Mågekrigen” 
på havnen kan startes! Det er til-
ladt at måger må skydes i
perioden 1.2 til 15.4. Og æggene 
må fjernes i perioden1.4 til 31.7

Bagevogne 
Så er der nye bagagevogne 
til brug på havnen

Vinterbaderne

Sidst i marts
Måske sidste bad i sæsonen?

Der er rejsegilde på vej - i foråret ell. 
sommer

              
Spulepumpen
Spulepumpen er gået til og der 
anskaffes en nye til ca. 5.600,-kr.

Kloakering ved klubhuset

Ved en renovering af klubhuset vil 
samlede sum andrage ca. 65.000,- kr. 
Kloakeringen alene ca. 14.000,- kr.
Renoveringen igangsættes i august.

TrygFonden

Der er bestilt nye skilte og
kasteliner til redningskransene

Toilettet på Nord-siden
Bestyrelsen er ved at kigge på nyt
toilet på havnens nord-side!

Pristalsregulering
Eventuelt bliver priserne på havnen 
pristalsreguleret fra næste år

Vejene udbedres

Bestyrelsen oplyser at vejene
bliver udbedret i foråret

Vores havn! 
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Havsvømning ved Rønnerhavnen 
- endnu en af mange aktiviteter !
Søndag den 13. maj var en flok Havsvømmere på vej langs kysten og 
med kurs nordpå mod Rønnerhavnen.
Svømning i åbent vand - eller Havsvømning er ved at være en succes 
der tiltrækker mange medlemmer, der virkelig får rørt sig når de pi-
sker gennem vandet i deres våddragter med markeringsbøjen slæben-
de agter.
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