
 

 

RØNNERPOSTEN 
30. årgang - Nr. 4 – september 2016 - Rønnerhavnen Frederikshavn 

 

 

Læs i dette nummer blandt andet om:  

Hæder til træskibene fra Rønnerhavnen - Katastrofalt spareforslag - Hvad er Dieselpest? 

1987 Da Rønnerhavnen gik imod byrådet – Rønnerhavnen er en del af Apholm-området 

Rønnerhavnen - et center for fritid! 
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Formandens leder  
Snart er det efterår, sommeren har været her,og  mange vil nok synes at den var kort, våd, blæsende og lidt for kold. Det er også 

den opfattelse jeg har, men vi har dog også haft gode dage indimellem, nu hvor gæstesejlersæsonen er slut, kan vi se at der har 

været et lille fald i forhold til sidste år, og vi håber det er vejret der er skyld i det, for vi synes jo stadig vores havn er dejlig, og 

helt klart et besøg værd. 
Jeg havde en søndagsvagt i havnen her i sommer, og der talte jeg med en gæstesejler fra Ålborg, og at  det var deres første 

besøg i Rønnerhavnen. De har flere gange sejlet forbi, men havde ikke mod på at sejle ind, fordi havnelodsen siger 1.8 m 

vanddybde ved gæstebroen, men nu tog de chancen, og fandt ud af der var god dybde ved gæstebroen. Han var meget positiv 

over vores havn, gode faciliteter, rene toiletter og baderum, så det var bestemt ikke sidste gang de ville komme, og det er jo 

altid rart at høre, og nu vil vi få tjekket op på at det er den korrekte dybde der står anvist i havnelodsen, så vi ikke kan miste 

gæstesejlere på den konto. 

 

Vi har lige inden sæsonstart fået opsat en BEAS betalingsautomat! Udover at kunne bruges af gæstesejlere til pladsleje, bad, 

vaskemaskine, kan den også anvendes af vores egne medlemmer til betaling af bådløft, slæbested, bad, vaskemaskine og mange 

andre ting. Det er meningen at det med tiden skal udbygges til også at kunne håndtere betaling af el,- så vi tror på at det på sigt 

vil frigøre en del tid for havnepersonalet. 

 

Miljøcontaineren er nu flyttet og vi går i gang med at flytte/jævne jordvolden, så vi kan begynde at etablere en lille terrasse mod 

syd, så solen også kan nydes om eftermiddagen. 

 

Trækfuglene og Legepladsudvalget har hver især afholdt kræmmermarked i juni og i august, der er ingen tvivl om andet end de 2 

kræmmermarkeder er meget populære blandt byen borger. Det kræver en del forberedelse og arbejde at afholde et 

kræmmermarked, men det lønner sig i sidste ende og især legepladsen trænger til en opløftning, så de har brug for den indtægt 

der kommer ind. 

 

Henrik M. Christensen 

 

Redaktøren   
Det er nu tredje udgave af den ”NY” Rønnerpost! I sidste blad og i denne udgave er der fortsat lagt vægt på hvordan vores 
havn har det nu og fremtiden! Ikke mindst, som der skrevet om før i Rønnerposten, - så afholder kommunens her i 
september et TEMA- møde om kysterne og lystbådehavnene.  
 Temaet handler om fremtidsvisioner og udvikling i områderne langs den næsten 100 kilometer lange østkyst i 
kommunen. 
Mødet har til formål at visionerne gerne på sigt ,- skal udmønte sig i endnu mere tiltrækning af turister og lokale gæster. 
Tidsplanen siger,- at efter tema-mødet har Teknisk Udvalg og en nedsat arbejdsgruppe, en sammenskrivning af de emner 
og forslag der dukker op! Dette skal efter planen være klar ved årsskiftet! 

Som før skrevet har været en fornøjelse at komme i gang med de første blade,- og nu sidder du med det tredje, hvor 
indholdet er forsøgt med at give et bredt stof,- der vedrører vores havn og ligeledes de omkringliggende naboers 
aktiviteter. 
 

De foreninger der er på havnen skriver mere eller mindre til bladet! Det som savnes,- er nogle indlæg fra det enkelte 

medlem! Du er velkommen at sende med computeren eller bare på en ”Køkkenrulle”!                                            Jeg er 

behjælpelig med at få det redigeret og sat i bladet,- så dine kollegaer og selvfølgelig mange andre hører hvad du har på 

hjertet! 

God læselyst!   

Bruno Müller 
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Bestyrelsen 
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 

Kontakt til Fritidsfiskerne 
Henrik Nielsen 
Esben Snaresvej 5 9900 Frh.  
Tlf.: 9843 1454 
HMN@kabelmail.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 

_______________________________ 

Havnekontoret åbent: 
Hverdage: 8 -12.00 & 14-17.00 
Lørdage: 10–12.00 
Hverdag i dec. & feb.                               
8-12.00 & 13-16.00 
Lørdage 15.dec. - 15.marts Lukket 
Herudover aftales med havnens 
daglige leder 
____________________________________ 

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  9900 FRH     
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                             
Tlf: 9843 1088    Fax: 9843 1086     
Web: www.roennerhavnen.dk 

 

Indhold i bladet 
1. Forside 
3. Formandens Leder &  Redaktøren 
4. Indhold i bladet–Bestyrelsen-Deadline-Havnekontoret-Redaktionen m.m.. 
5. Katastrofalt Spareforslag 
7. Trækfuglene - Marked i juni godt besøgt 
9. Ronald! En af de frivillige 
11. Kloakering ved Palmestranden & Miljøcontaineren flyttet 
13. Legepladsudvalget – Marked i august  
14. Dieselpest kan angribe din tank 
15. Rundt om havnen  
17. Rønnerhavnens Bådelaug 
19. Reglerne om redningsveste er for usikre & Planlæg sejladsen med DMI 
21. SET & SKET 
23. Temamødet i Siloen 
25. Da havnen gik imod byrådet ved tildeling af bådpladserne & husene  
27. Sankt Hans på Palmestranden &  Her kommer sejlerne i problemer   
29. Rønnerhavnen -  en del af Apholmområdet! 
31. Hæder til Træskibene fra Rønnerhavnen 
 

 

RØNNERPOSTEN  
Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune.     

 Stof til bladet sendes med tekst elektronisk og billeder & lign. i pdf.  
Bladet kan afhentes i klubhuset efter udgivelsesdatoerne.                              
Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Stof der modtages, er generelt ikke som 
udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstilling.                                                
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!                                                                                                                                                                                                                                                                
Redaktion Tlf.23 45 81 87 -  bruno@knudensvej82.dk                                               
Tryk: Østvendsyssel Folkeblad 

 

UDGIVELSESDATOER & Deadline 
Nr. 1. feb  • indleveringsfrist til redaktionen 15. jan.     
 Udkommer i dagene: d. 12.2    
 Nr. 2. apr • indleveringsfrist til redaktionen 15. mar.       
Udkommer i dagene: d. 12.4 - 13.4 
Nr. 3. juni • indleveringsfrist til redaktionen 15. maj             
 Udkommer i dagene: d. 14.6 - 16.6 
Nr. 4. sep  • indleveringsfrist til redaktionen 15. aug.             
 Udkommer i dagene: d. 13.9  - 14.9 
Nr. 5. nov  • indleveringsfrist til redaktionen 15. okt.                         
Udkommer i dagene: d.15.11 -16.11  
__________________________________________________________________________ 
Forsiden:  Hæder til Frederikshavn Træskibsforening 
Formanden for ”DANSK FORENING FOR ÆLDRE LYSTFARTØJER” Catja Beck, 
overrækker præmien til Birger Pedersen, Rønnerhavnen.                                       
Foto: Mogens Havsted 

 
 

mailto:frostrup@webspeed.dk
mailto:khoppe@mail123.dk
mailto:HMN@kabelmail.dk
mailto:ronnerhavn@mail.tele.dk
http://www.roennerhavnen.dk/
mailto:bruno@knudensvej82.dk
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Katastrofalt spareforslag 

- redigeret af Bruno Müller 

  Fra øvelse ved Flådestationen Frederikshavn                                                            Sæby redningsstation  

 

Søværnets Marinestab har sendt et spareforslag i høring, hvor man foreslår at nedlægge 2 navngivende 

redningsstationer, Sæby og Agger samt at reducere antallet af MRB redningsbåde på landsplan med 5 stk. 

Ikke mindre end en katastrofe for fiskeriet og det »Blå Danmark«, mener flere fiskere som FiskerForum har talt med. 

Fiskere der er helt afhængige af, at havets »ambulance« er tilstede hvis det går galt. 
 
Den tryghed man som fisker har, når man bevæger sig rundt på Danmarks farligste arbejdsplads er, at man i det mindste 
kan være sikker på at redningsvæsnet har en rimelig kapacitet, så uanset hvor en fisker befinder dig i farvandet omkring 
Danmark, sikres hurtig og effektiv nødhjælp. 
 
Men med det sidste oplæg fra Søværnet, der åbenbart er skræmte over udsigten til indenfor få år, at skulle udskifte en 
større del af de gamle og snart udtjente MRB redningsbåde. Har dette efter flere fiskeres mening, fået ledelsen i 
Marinestaben, til fuldstændigt at »tabe hovedet« og helt »glemme fornuften«, når de hvæsser sparekniven i en sådan grad, 
at øvelsen mere tager karakter af det »hvide snit«. Et snit hvor hjernes ledningsbaner overskæres og efterlader patienten 
apatisk og meget lidt aktiv. Fuldstændigt som det vil ske med Marinestabens »kirurgiske indgreb« på en ellers 
velfungerende Kystredningstjeneste, som efter spareøvelsen, tilsvarende vil efterlade »Redningsvæsnet« rystet og 
handlingslammet. 
 
Et ugennemtænkt indgreb 

Protesterne er da også begyndt at komme ind over forslaget, der specielt blandt fiskerne møder kraftig kritik. Men også fra 

Kystredningstjenestens egne rækker, bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, hvor stor en besparelse, et så omfattende 

indgreb vil give, konsekvenserne taget i betragtning. 
 
Forslaget fra Marinestaben, hvor søværnet og Kystredningstjenesten hører ind under, er sendt til høring hos de relevante 
myndigheder og styrelser samt kystredningstjenesten. Sidstnævnte er som bekendt dem der bliver hårdest ramt, i den slet 
skjulte dagsorden i høringsforslaget, som indebærer en mulig lukning af Sæby Redningsstation og Agger Redningsstation 
samt udfasning af 5 stk. MRB redningsfartøjer fra andre redningsstationer. Redningsstationer der således mister deres 
vigtigste redningsflåde, som enten skrottes eller som for de nyere af bådene, sikkert bliver delt ud til redningsstationer, 
hvor materiellet er af ældre dato. 
 
Ikke desto mindre, taler vi om et indgreb, der hugger så dybt i den operative del af redningsvæsnet, at det nu pludselig kan 
betyde liv og død, at gå på arbejde som fisker og søens folk. Det vil ligeledes skabe usikkerhed for mange tusinde 
lystsejlere og badende turister, der årligt færdes ved de danske kystområder, for ikke at tale om den ringere service 
Danmark kan give til den stadigt stigende færdsel i vores farvande, hvor det »blå Danmark og udland« dagligt 
tilbagelægger tusindvis af sømil. 
 
FiskerForum har haft kontakt til formanden for Foreningen af Danske Redningsmænd Jens Slot, der med bekymret mine, 
dog nedtoner bekymringerne lidt. »Forslaget er i høringsfasen lige nu og vi indstiller selvfølgelig til Forsvaret, at man 
måske i højere grad, end tilfældet er i forslaget, mere kigger på Søredning samlet set end selektivt på de enkelte stationer 
og deres materiel.« 
De næste par måneder vil vise, om Kystredningstjenesten formår at ændre Marinestabens spareforslag, så det danske 

redningsvæsen, fortsat vil være at finde blandt det bedste og mest effektive i verden, med en gennemsnitlig udrykningstid 

på bare 8 minutter og 50 sekunder. 

Kilde: Fiskerforum  
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Kræmmermarked & Kom og Sejl  

Rønnerhavnen Lørdag 4. juni 2016 
Tekst: Egon Nielsen Foto: Poul E. Wæhrens 

              

Kræmmermarkedet blev det største som har været arrangeret på havnen, 250 kræmmer blev der plads til inkl. 

Børnekræmmere, derudover var der flere kræmmer som mødte op, men måtte vende om grundet, at der simpel hen ikke var 
flere stade pladser tilbage. Med det store fremmøde opstod der også problemer. De fleste kræmmere som Trækfuglene har 
kunnet notere var for to år siden, hvor der ankom 200 kræmmere, sidste år havde vi 175 kræmmere, vi havde derfor i år 
markeret i alt 200 stadepladser, med muligheder for at udvide med i alt 50 stk., det måtte da være nok. ”NEJ”. 
Tidligere år har det været sådan, at kræmmere ankom til havnen flere dage før kræmmerdagen og markerede deres stande med 
bånd og stole/bord. Denne fremgangsmetode var til stor sene for havnens arbejdende personale, de kunne ikke passe deres 
arbejde, ja de kunne endda have problemer med at komme ind på havnekontoret fordi området var afspærret af kræmmerbord 
m.m. 

I år havde bestyrelsen for Trækfuglene modtaget informationer om, at vi først kunne råde over havnen dagen før 
kræmmerdagen kl 16.00, alle der forsøgte, at opsætte boder med mere skulle afvises til dette tidspunkt. Dette måtte vi forholde 
os til og lavede nye regler. Vi bekendtgjorde derfor, at bestyrelsen ville åbne kontor for bestilling af boder dagen før kl 16.00. Vi 
var selvfølgelig ikke bekendt med, hvor mange der ville bestille stade pladser dagen før, vi havde regnet med omkring 20 ville 
benytte sig af denne mulighed, men der kom over 100 kræmmere i tidspunktet fra kl 16-til 21.00, det kom bag på bestyrelsen, 
dem der havde været på markedet før ville gerne have deres gamle plads og alle ønskede pladsen omkring musikken/klubhuset. 
Da kom vi ind i det første problem som vi skal have rettet. 
Det næste problem opstod på kræmmerdagen hvor besøgende ankom i stort tal, vi havde påsat parkerings skilte, der henviste til 
stor og gratis parkerings plads ved den nordre ende af havnen. Vi havde sat to mand til at henvise og dirigere trafikken, med de 
kunne ikke forhindre besøgende i, at parkere langs vejen i begge sider.  Trafikken blev dog afviklet uden, at der skete 
sammenstød ved afvikling at trafikken. Bestyrelsen er bekendt med, at såfremt der havde sket et større uheld ville evt. 
ambulance kørsel have problemer med at komme hurtig igennem, derfor er udvalget allerede gået i gang med planlægning af et 
nyt og bedre afvikling af trafikken til og fra kræmmermarkedet. 

Ellers forløb kræmmermarkedet godt, det var et strålende vejr, måske for varmt til handel, området var stort så ikke alle 
formåede at komme igennem de mange boder, men ved øl og is baren var der store køer. 

Trækfuglene takker samarbejdspartnere og kræmmere for et godt samarbejde! Udvalget erkender, at der er plads til forbedring 
og vil fremad arbejde på at gøre det bedre.  
Egon Nielsen, formand for Trækfuglene.                                                        
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Ronald – en af de frivillige! 

      
               - og det bliver gjort med et smil 

Ronald er en af dem der har sprunget ud i det frivillige arbejde på havnen. 

Han er med til at give dagligdagen et anderledes forhold Rønnerhavnen og de grønne områder, - som pasning af blomster og som 

på billedet, lidt oprydning efter kræmmermarkedet! 

Havnen skal jo ikke løbe fra sit ansvar, hvis havnen ikke passes. Så de frivillige vil stadig være der. Men i det omfang, at de 

frivillige selv vil passe på vores havn, som at rydde op, luge imellem blomsternekummerne, så er det rigtigt godt. 

Bruno Müller 
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Arne Andersen Frederikshavn A/S - Anholtvej 8, 9900 Fr. havn 
Tlf: 9842 2847- esi@arne-andersen.dk - www.aa-frederikshavn.dk 

 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              METAL Vendsyssel 
                                                                               Håndværkervej 2    9900 Frederikshavn 

                                                                                                             96 22 23 24    vendsyssel@danskmetal.dk  

 

http://www.aa-frederikshavn.dk/
mailto:vendsyssel@danskmetal.dk
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 Kloakering ved Palmestranden 

                 

Gennem årene bliver der afviklet flere og flere arrangementer på vores populære Palmestrand. Det medfølger naturligvis 

at faciliteterne hele tiden bliver udbygget, så den rene strand og miljøet er på toppen. 
Foruden at der nu er El- tilslutning,- bliver der ligeledes kloakeret og hvor spildevandet kører ”Baglæns” op til 
eksisterende kloaksystem længere oppe i landet. 
Kloakering af Palmestranden er en del af et større projekt,- hvor vi med selvsyn har kunne se store dele af 
Apholmområdet, hvor der bliver kloakeret med enorme store rør. 
Bruno 

Miljøcontaineren er flyttet 
Tekst og foto: Bruno Müller 
Det er ikke muligt at lave en total oversigt over Rønnerhavnens forbrug og affaldsproduktion 
helt ned til den enkelte dåse maling. Derfor må det være vigtigt at lave en håndtering af forekommende affald, idet det er 
de enkelte bådejere, der selv indkøber diverse forbrugsstoffer til egen båd. Og dermed må det være lysende klart at den 
enkelte bådejer er  også ansvarlig for brugen af disse stoffer og for bortskaffelsen af affaldet,- der inden denne afskaffelse 
inspiceres af havnens personale vedr. orden i containeren og hvornår tømning er aktuelt. 

                
          
 
 
 
   
 
 
 
 

               Her stod den                                                       Nu er den placeret i den sydlige ende ved eksisterende container                                      
 
FAKTA: 
Det som kaldes ”Farligt affald” er blandt andet som mest bliver anbragt i havnens Miljøcontainer er,-  maling, 
træbeskyttelsesmidler, spraydåser med maling, terpentin, acetone, fortynder, penselrens, benzin, olieaffald fra 
bådmotorer, , batterier, syrer, baser og lignende.  
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[Skriv et citat fra dokumentet, 

eller gengiv en interessant pointe. 

Du kan placere tekstboksen et 

hvilket som helst sted i 

dokumentet. Brug fanen 

Tekstboksværktøjer til at redigere 

formateringen i tekstboksen med 

uddraget.] 

 

 

RKT  E L- DIESEL 

MARINETEKNIK 

- det ordner vi ! 

v. Rudi Finn Kristensen 

Toftegårdsvej 28 

 9900 Frederikshavn 

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009 

Mail: rkt@live.dk  

 

 

mailto:rkt@live.dk
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Vejrguderne var med markedet – næsten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst /Foto: Bruno Müller 
Efter mange år med strålende solskin på Legepladsudvalgets årlige markeder, var 

udvalget gået i dialog med Vejrguderne med ønske om godt vejr på dagen! 

Med bange anelser var der er nok mange der i forvejen havde følt sig snydt af sommervejret,- og derfor var det til 

Markedsdagen håbløst at prøve på at konkurrerer med en varmerekord.  

Denne rekord blev sat i 1975 med over 36 grader, og på det tidspunkt hvor vores havn slet ikke eksisterede. 

Så på markedsdagen måtte Legepladsudvalget, de besøgende og kræmmerne nøjes med godt det halve af antal grader som 

ved varmerekorden. 

Og dog! Så galt gik det ikke uanset at vejrudsigten var krydret med blæst, regn og byger. 

Det fik ikke arrangørerne til at ”Holde igen” og lige fra morgenstunden ankom de første kræmmere i godt humør og fik 

hurtigt sat op,-  i delvis solskin. 

Hen ad formiddagen fortsatte det forholdsvis gode vejr med lidt støvregn, der kun var velkommen til at få 

kræmmersagerne ”frisket lidt op” ! Alligevel var der vel nok en del der fik lidt ondt i nakken af at kigge op på de mørke 

skyer,- der slet ikke generede trækfuglene, som spillede under  halvtaget ved klubhuset. 

Ligeledes hos alle de frivillige der solgte,- var der godt gang i omsætningen,- og dog kunne man ikke se de ellers mange ved 

tidligere år  der plejer at stå i kø. 

Populært indslag var også at man så Træskibsforeningen lægge til kaj med deres flotte klenodier. 

Uanset vejret og hvor der var mødt ca. det halve af hvad der plejede med et hundrede kræmmere og et 4-5000 besøgende,- 

var markedet godt gennemført og ingen tvivl om at der atter kan henlægges midler til Naturlegepladsen hvor der store 

planer med fornyelser.  

                

 

 

 

 

 

 

                  Trods alt godt besøgt på ”Bænkene”                                              De frivillige i Sponsortrøjer 
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          Dieselpest kan angribe din tank! 
Bladet har haft et interview med en af vore annoncører, Jens Sørensen, indehaveren af firmaet ”Stop Dieselpest!” 
          >Jens Sørensen! Dieselpest er noget de fleste har hørt om,- men til daglig skænker man det ikke mange tanker! Vil du 
orientere læserne om hvad der sker hvis en tank bliver angrebet,- og om hvad der kan forebygges med og hvis det der ikke 
bliver gjort noget 

  >Vi har igennem tiden udviklet flere maskiner og produkter til landbruget og mink industrien og Stop-dieselpest.dk er et nyt 
produkt i EAB Service ApS. – siger Jens Sørensen 
Jens Sørensen fortæller videre: 
        >Vi har erfaret at rigtig mange har problemer med deres dieseltank,- og opstår problemet dieselpest, er den eneste mulighed 
en slamsuger, og dette er forbundet med store omkostninger, dels til behandling af forurenet olie og rengøring af slamsuger. I den 
forbindelse har vi en langt billigere løsning, og du kan genbruge dieselolien. 

                                       

                      Dette kan have motorstop til følge, ødelæggelse af brændstof system og dieselpumpen. 

Jens Sørensen fortsætter >EAB Service ApS er et professionelt firma og kan nu tilbyde bundsugning af dieseltanke, med mobil 
suge,- og filter anlæg, og ligeledes om nødvendigt montage af inspektionslem i dieseltanke. 
Vi renser dieselolien i et effektivt filtersystem, dieselpest, vand og andre urenheder fra tanken filtreres fra! 
Dieselolien kan så genbruges – det som går tabt i filter processen ca. 35 L.  
Vores kunder er typisk motorbåde, sejlbåde, havneanlæg, entreprenører og almindige olietanke. 

Hvordan opstår det? 
            >Dieselpesten kommer når der er kondensvand i dieseltanken, og hvor tanken henstår i en længere periode uden at 
blive brugt! Det kan have motorstop til følge, ødelæggelse af brændstof system og dieselpumpen. 
Når du køber ny båd, eller du måske henter en i udlandet, bør du få testet og rengjort din dieseltank, da du ikke kender 
fortiden for dieseltanken, og hvilken kvalitet dieselolie der er kommet i den.  Du bruger måske en eller anden form for additiv 
og det er også helt klart at anbefale, men attraktiv fjerner ikke dieselpesten, det er forbyggende, så sejl og køre sikkert, rens 
tanken.- siger Jens Sørensen 

Har selv været udsat 
     > Ideen med stop-dielselpest.dk opstod da jeg selv købte ny båd, alt var tjekket ned til mindste detalje! Bare ikke 
dieseltanken, du kan læse hele historien på  stop–dieselpest.dk under afsnittet i menuen ”Sejler drømmen” 
Jeg blev hurtig klar over at der er et kæmpe problem, men ikke ret mange tager problemet særlig alvorligt, ikke før motoren 
ikke kører mere, og så kan det blive en dyr fornøjelse. 
Samtidig skal du også være opmærksom på, at sejler du mest på sejl, er du måske i virkeligheden mere udsat for dieselpest end 
motorbåde! Med en sejlbåd der tanker du ikke så tit som motorbåde, og sejler du mest i roligt vand (fjorde og kanaler) og 
småture med lavt diesel forbrug, så er den stille olie  lige det svampen/dieselpesten kan lide, og dette gælder jo både motor og 
sejlbåde. 

Få bundsuget tanken 
Det jeg gerne vil frem til er forebyggelse af dieselpest i tanken, sådan at det bliver ligeså naturligt af få bundsuget og renset 
din dieseltank for vand, som det er at polere sin båd, måske ikke hvert år,- men hver andet år. 
Der skal 3 ingredienser til dieselpest, nemlig dieselolie, ilt og vand,- og fjerner man den ene evt. vand, så er problemet løst, 
bakterierne er der og vil altid være der, men de kan ikke blive aktive. 

En motor skal kun stoppe ved brug af ”stopknappen” 
Har man en diesel motor der er serviceret, og får ren dieselolie, måske ryger den lidt og har lidt mislyde? Men den bliver 
ved med at køre, den stopper ikke før der bliver trykket på stop.  

Jens Sørensen siger afslutningsvis at han altid er villig til at give et godt råd,- og at han yder en rabat hvis der er flere der 
går sammen i samme havn,- og kan så opnå følgende rabat: 
             3 stk. samme sted, ½ pris på kørsels tillæg        5 stk. samme sted, ingen kørsels-tillæg.  
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Rundt om havnen 
 

Havnemesteren 

oplyser! 

 

I skrivende stund arbejdes der 
stadig med at få en ny 
medarbejder med løntilskud 
 

  
____________________________________ 

Betalingsautomaten er 

sat i drift i juli 

   

 

 

 

  FISKERI! 

 

Må man det?   
Nogle af vores medlemmer 
spørger: "Må man det" 
En Fritidsfisker sejler ud og 
strækker 135 meter garn i vandet, 
enten nedgarn eller flydegarn. 
På vejen hjem, slæbes der to 
dørge for at fange makrel og 
hornfisk, eller fritidsfiskeren 
forsøger sig med at pilke torsk.    
Er det lovligt samtidigt med man 
har max. redskaber i vandet ? 
Svar: 

Ja, det må man faktisk godt. 

Bekendtgørelsen for det rekreative 

fiskeri, sætter kun begrænsninger 

på antallet af redskaber i vandet. 

Men ikke på anvendelse af antallet 

af fiskestænger. Da en Fritidsfisker, 

som har løst fisketegn til 300 kr.,- 

har han/hun samtidig betalt for 

retten til at anvende fiskestang på 

lige fod med de som kun har løst 

lystfiskertegn. Så fisk bare løs. 

 

_____________________________ 

Legepladsudvalget

Legepladsudvalget er godt på vej 

med at rette økonomien på plads. 

Vi venter, - så vi en dag kan få et 

sørøverskib på legepladsen. 

_____________________________  

 

 

Netværk 

 
TDC har opgraderet vores internet 

på havnen! 

Det trådløse netværk på havnen er 

nu kommet op i hastighed. 

 

 

Krabbevæddeløbsbanen 

 

På havnen venter de spændt og 

kigger efter den nye bane! 

Ny terrasse  

Kommer mellem klubhuset og 

Træskibssejlerne – hvor 

Miljøcontaineren stod 

 

Molefyret 

 

Det undersøges om molefyret 

lyser rigtigt med sigtbarhed på 

max.1.5 
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JN Computer 

Danmarksgade 43 

9900 Frederikshavn 

Telefon : 98 90 20 10 

info@jncomputer.dk 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÅR ALTID FORREST - OG TILBYDER  

DEN NYESTE OG MEST AVANCEREDE TEKNOLOGI 
Maigårdsvej 2, 9900 Frederikshavn TLF.: 98 43 99 88 

 



17 
 

 



18 

 

 



19 

 

Reglerne om brug af redningsveste er for usikre!  

 -af Bruno Müller 

Vi bør yde en indsats for at få ændret på reglerne for brug af redningsveste når man sejler i mindre fartøjer. 

 

Der stilles meget store krav til kvaliteten af redningsveste, for at vi kan føle os trygge når vi bærer den. 

Samtidig kan man til tider se, at det skorter ikke på godkendelsesmærker som typegodkendelser, varedeklarationer, der viser hvem 

der på den ene og anden måde har afprøvet redningsvesten. 

Der sker ligeledes en udvikling af vestene og flere sejlere, fritidsfiskere og jægere tager det som en selvfølge, at bruge den under 

sejlads. 

Det er en beroligelse, også for andre og især for deres familiemedlemmer når man tager på havet. 

 

Falsk tryghed 

Men der er en falsk tryghed omkring reglerne for brugen af redningsveste! 

Søfartsstyrelsen er myndigheden der udsteder og varetager reglerne for brug af bl.a. redningsveste i mindre fartøjer. 

Og man kan vel sige, at det er den kategori af bådtyper som benyttes meget til fritids og hobbysejlads. 

Det som jeg finder foruroligende er, at der  i  ”Bekendtgørelsen om redningsveste i mindre fartøjer”  foreskrives en masse om 

hvem den omfatter, typer af både, hvad dykkere skal bruge, hvordan kaproere skal forholde sig. 

Den slutter så med afskedssalutten, at fortælle os, at hvis vi overtræder denne velmenende bekendtgørelse så kan der vanke bøde 

eller i værste fald en tur i spjældet! 

Vesten skal på 

Vi mangler bare i denne bekendtgørelse, at der står den skal bruges,- og ikke kun medbringes når fartøjet er ude af havnen. 

Jeg mener ikke at man har tænkt sig nok om, da man lavede denne bekendtgørelse. 

Man burde jo ha’ overvejet, hvor svært der er at få fat i sin redningsvest, når man er faldet ud af sin båd. 

For der bekendtgøres, at den kun skal medbringes i båden. 

Det er ikke nok at den ligger i båden!    Den skal sidde på dem som er ombord,- også set i lyset af, at langt de fleste ”småsejlere” 

tager alene på havet.  

 

Det vil sige, at den ”småsejler” der retter sig bogstaveligt efter bekendtgørelsen, har noget af mulighed for at det ender med 

drukning.    

 

I Dansk Fritidsfiskerforbund mistede man for en del år siden et medlem, der forulykkede under fritidsfiskeri på den jyske østkyst. 

Vedkommende blev fundet drivende iført sin redningsvest – men var død. 

Han fik ikke sin chance for at overleve, trods det at han havde påført sig redningsvesten. 

Man han havde gjort noget for det, ved at følge sin egen fornuft – nemlig at tage vesten på inden han sejlede ud. 

I dette tilfælde kom så forbundets livsulykkesforsikringforsikring på – dengang - 150.000.- kr. med en udbetaling til den 

efterladte. Men det er jo kun en ringe trøst. 

I  marts 2003 mistede vi et medlem ved Venø. Den 49 årig fritidsfisker havde fået grejet i skruen. Da han forsøgte at tage det ud, 

fik han overbalance og faldt ud i vandet og druknede. 

Fritidsfiskeren bar ikke redningsvest. 

 Det er kun disse to episoder jeg her omtaler, - for vi er alle vidende om at der igennem årene er sket mange drukneulykker,- og 

hvor det især er fritidsfiskerne der dominerer det tragiske billede! 

Problematikken vedrører selvfølgelig ikke kun  fritidsfiskere,- men alle sejlere i alle slags mindre fartøjer. 

Vi vil aktivt, i samarbejde med andre, ha’ belyst det uheldige indhold i bekendtgørelsen og bør anmode Søfartsstyrelsen om en 

ændring. 

Planlæg sejladsen sammen med ”Vejret til havs” 
DMI: Havet omkring Danmark bliver året rundt brugt af fritidssejlere, fiskere og andre professionelle. 

Aktiviteter til søs kræver god planlægning, og på DMI udarbejder vi prognoser og observationer, der beskriver 

de aktuelle og de kommende dages forhold i de danske farvande.                                                                                           

Vores informationer hjælper alle med at optimere deres aktiviteter og øge sikkerheden til søs.
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Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen 

           Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk 

mailto:penna@pennas.dk
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     SET & SKET!                   

                

                   Har I Hørt! 

 

Skrubbehoveder 
- fra Kalø Vig Bådelaug 

 Bryggen er leveringsdygtig i afskårne 

skrubbehoveder ! 

Der har vist sig en overraskende interesse for daggamle 

skrubbehoveder gerne med lidt lugt ved, og mest fra 

nogle bådejere fortøjet ved ”hunørkajen”.                                                                                       

Det kan udvikle sig, oplyser John P. optimistisk. 

Interesserede bedes henvende sig ved skipperbordet på 

Bryggen. Se efter nedenstående venlige herrer: 

  

 

 

Har du stof til Rønnerposten? 

 
            - det er også dit blad! 
_____________________________________________________________ 

 

Du kan se bladene på HJEMMESIDEN 

___________________________________________________________                                                

 Elling Å og udvidet fredningsbælte 

 
 
Høring over bekendtgørelse om ophævelse af 
bekendtgørelse om udvidet fredningsbælte 
ved Elling Å´s udløb i Kattegat. 
Se på nedenstående link om bekendtgørelsen 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details
/59461 

 

                                                                                                                                              

Hvad hedder Rødtungen i udlandet? 
Sverige: Bergtunga - Tyskland: Echte Rotzunge  - 

England: Lemon Sole -  Latin: Microstomus Kitt  

http://www.sjove-billeder.dk/index.php?sjove_billeder=computer_frustration.gif&side=sjove_tegninger
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Temamødet i Siloen 
Frederikshavn kommune har i Kattegat Siloen holdt stort møde om livet langs vores lange kyst! 

 

 
 
Frederikshavn Kommune, ved Teknisk Udvalg har i skrivende stund inviteret til Temamøde – nemlig d. 18. august i år! 
 Dette positive tiltag bar på emnet,- at deltagerne kom med deres inspiration om hvordan det rekreative og erhvervsmæssige  liv 
og aktiviteter skal udvikle sig i fremtiden. 
Mødet var arrangeret som offentligt for alle der har interesse for vores ca. 100 km lange østvendte kystlinje ud mod Kattegat. 
Ud over indbydelsen til det offentlige, var der indbudt til organisationer som FLID, DSRF, Friluftsrådet og Lokale og 
Anlægsfonden! 
Rønnerposten deltog, - og fra mødet vil der i næste udgave af vores blad blive bragt omtale af arrangementet. 

Årsagen for artiklen i næste blad er at det ”krydsede” deadline. 
 



24 

 

 

Ærøvej 58 · 9900 Frederikshavn  

       www.fac.as  ·  fac@fac.as  

             Tlf.: +45 9843 3353 

FREDERIKSHAVNERGRILLEN 

Gl. SKAGENSVEJ 

 Frederikshavns Fast Food Spisested nr. 1 - Åbent: 11 - 22.00 

Pølser – Burger – Sandwich – Børnemenuer – Drikkevarer 

 

Gl. Skagensvej,  9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 13 60   

       www. Frederikshavnergrillen.dk  - 

info@frederikshavnergrillen.dk 

 

http://www.fac.as/
mailto:fac@fac.as
mailto:info@frederikshavnergrillen.dk
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Tildeling af bådpladserne og husene 
I 1987 gik Rønnerhavnen imod byrådet! 

- af Bruno Müller 

 

For snart 30 år siden fremsendte byrådet en række forslag til de retningslinjer i vedtægterne der skulle anvendes,- 

ved tildeling af dengang bådpladserne og ”Redskabshusene”! 

Havnen var ret ny og bestyrelsen var lidt på bar bund om hvor mange der var interesseret i at købe et af husene og 

leje bådpladser! Så valget faldt på at bruge ”Kattelemmen”,- hvor man på havnen gik ind for at hjemmehørende i 

Frederikshavn kommune kun skulle have en fortrinsret.  

Byrådets forslag afvist 

Med dette valg afviste man byrådets forslag om at leje og købe kun til bosiddende i kommunen. 

Denne beslutning blev af havnen truffet ud fra de kriterier,- at det stred mod Rønnerhavnens opfattelse af, at 

borgere der bor i de omkringliggende kommuner der ikke vender mod havet,- også skulle have adgang til de 

fritidsaktiviteter som vores havn kunne tilbyde. 

      > Jeg mener at denne beslutning dengang var yderst fornuftig,- i det man brugte den ”Sociale” indstilling ved at 

man bør ikke være afhængig af, om man bor i en kommune det har adgang til havet eller for øvrigt andre 

muligheder, som den enkelte gerne vil , når der man ønsker adgang til de aktiviteter som vi alle går og nyder i dag på 

Rønnerhavnen< 

Man lever stadig med de retningslinjer  og  beslutningen fra dengang 

Man skal også tænke på at hvis beslutningen ville blive modsat havnens ønsker og retningslinjer,- så ville man sikkert 

blive dårligere stillet rent belægningsmæssigt end andre fritidshavne. 

Efterfølgende dette, kunne det være interessant at betragte havnens økonomi, hvis det der ikke var medlemmer fra 

andre kommuner!   

Så! Stort set kan man sige at havnen 30 år efter lever med beslutningen der blev truffet den gang. 
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Barfredsvej 9, 9900 Frederikshavn, Tlf. 98 43 26 00,  www.frederikshavn-auto.dk 

 

 

 

 

 

 

Sportsmaster 

FREDERIKSHAVN    
 Danmarksgade 64, 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 48 38 00 
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Ikke kun i Kattegat der var vand! 

Selv om der kom byger ved Sankt Hans arrangementet, blev det gennemført! 
- af Bruno Müller 

 
FOTO: Christian Nonboe Mikkelsen 

Byrådsmedlem Anders Brandt Sørensen holdt papiret nogenlunde tørt, med den talen til de få besøgende. 

Talen gik i det store hele ud hvordan holder sammen,- eller bør og hvor højt vi skal vægte den personlige frihed. 
Traditionen tro blev der sunget, samtidig med at gæsterne prøvede at holde sig tørre og få varmen ved bålet. 
Stor ros til de arrangerende bestyrelser fra Sindallund Grundejerforening og Rønnerhavnen, at det ikke har taget modet 
fra dem,- og at de arrangerer igen til næste år. 

 

Her kommer sejlerne i problemer 
Søsportens Sikkerhedsråds hændelsesstatistik viser, at sejlere primært kommer i problemer i 
forbindelse med motorstop og tekniske problemer samt grundstødning. Søsportens 
Sikkerhedsråd registrerer alle sikkerhedshændelser, som omtales i pressen eller fremgår af 
døgnrapporter fra Søredningsselskabet, Kystredningstjenesten eller Søværnet.  
Fra Søsportens Sikkerhedsråds hændelsesstatistik  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Overbordfald 10 44 3 50 4 

Haveri / kæntring 25 28 49 85 44 

Teknik, motorstop m.m.  35 88 127 169 163 

Brand 5 8 1 7 4 

Grundstødning, 
fejlnavigering m.m. * 

34 64 57 106 58 

Kollision 1 7 6 2 0 

Udeblivelser, eftersøgning 13 12 10 47 51 

Dykning 6 6 10 19 2 

Andet 54 77 27 16 0 

Nødblus/ lys affyret uden 
grund 

15 15 25 13 8 

Vandindtrængen 5 10 17 9 4 

Hændelser i alt excl. 
omkomne 

203 359 332 523 338 

 
* Af kategorien ”Grundstødning, fejlnavigering m.m.” vurderes det, at 4/5 dækker over grundstødninger.  
 

De fem sejlråd  -  Lær at sejle  - Hold dit grej i orden - Planlæg din tur  - Hav en livline til land - Brug vesten 
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Rønnerhavnen    -  En del af Apholm-området! 
-af Bruno Müller 

 

Mange ,- eller en del af de " Gråsprængte" der stadig har sin dagligdag på vores havn, har oplevet hvordan der  har været 
forvandling, udvikling og fremgang. En af de  gode sider! Vi viser overfor de lokale og gæsters besøg er,-  at vi har bestræbt os 
på at bevare miljøet.  En gang imellem dukker sloganet op " Rønnerhavnen - et center for fritid" Det dækker jo overordnet det 
hele her på stedet- Rønnerhavnen!  Men vi må ikke glemme herlighederne med de omkringliggende kvaliteter vore naboer har.  
Det er utroligt vigtigt at vi deltager aktivt i denne "Helhed" med vore naboer og samarbejdspartnere.  
I dagligdagen er det som bekendt Rønnerhavnsforeningen der organisatorisk styrer driften af havnen,- og hvor der efterhånden 
er stort antal foreninger bosiddende. 
Disse foreninger, og ligeledes udvalg, har alle  individuelt aktivt ”friluftslivet” som formål. 
Af disse er der ingen tvivl om,-  at uanset om man har været med på Rønnerhavnen lige fra starten, eller er kommet til i en 
senere årrække, så spiller alle en meget stor rolle i deres medvirken til at havnen er populær,  både til daglig for medlemmerne 
og vore gæster. 

Vigtigt at havnen selv styrer! 
Frederikshavn Kommune kan vælge et medlem til bestyrelsen, - men det har man aldrig ønsket,- i det man har valgt at 
Rønnerhavnen skal være medlemsstyret. Foreningerne med tilknytning til havnen har ligeledes fravalgt at bruge sin ret med at 
vælge en repræsentant, som sammen med havneopsynet kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Det har så 
efterfølgende gjort at Rønnerhavnen har som alternativ fat i det rigtige,- ved i senere tid taget initiativ til at holde samlet møde 
med alle disse foreninger et par gange om året. 
Men når man læser referater fra Rønnerhavnsforeningens bestyrelsesmøder,- er det kedeligt at der er meget lidt tilslutning til 
disse møder! Hvis der var større tilslutning,- ville det uden tvivl  fremme et endnu bedre godt og konstruktivt samarbejde med 
de øvrige bestyrelser. Dette ville medføre at man deltager aktivt i spidsen for den udviklingsplan kommunen har igangsat i år! 
Det kan vi ikke undgå! Hvem bør sætte ”Fingeraftryk” på det? 

Man kunne jo sparke debatten i gang! 
Selvom mange kommuner og lokale frivillige organisationer allerede samarbejder, er der mange muligheder for at styrke eller 
udvikle samarbejdet. Det er mit ønske, at man lokalt i de eksisterende foreninger på havnen vil kunne finde inspiration til at 
etablere, styrke og udvikle samarbejdet, og at anbefalingerne til et godt samarbejde, kan bidrage til en debat af mulighederne 
for et styrket samarbejde. 
En debat på havnen vil sparke udviklingen endnu mere i gang,- hvis alle på havnen gav deres indflydelse chancen.  

Samarbejde med Rønnerhavnens naboer 
Apholmudvalget der eksisterede for en snese år siden, havde jeg selv fornøjelsen at sidde i,- og det var netop - som nævnt- at 
samle alle foreninger og erhvervsdrivende i området. Der blev arbejdet med en fælles indsats af flere ildsjæle og nogle eksterne 
konsulenter I den periode,- der var længe før at Palmestranden så dagens lys i sin nuværende form, og over en længere periode 
var man langt fremme planlægningen af en strandpromenade af noget større format end Palmestranden.                                                                                                                                                                                                              
Vi havde nogle gode kræfter som daværende borgmester, Erik Sørensen der var "Trækæsel" og fra den store havn 
Havnemester, Børge Mortensen, Christian Brøndum fra campingpladsen, adv. Ole Kildeby, Asger Nielsen m. flere..Disse 
begyndte sammen med nogle politikere at projektere det fysiske og en finansiering af Strandpromenaden. Foruden en 
"minimodel" der var udstillet på rådhuset tog de til Amager i hovedstaden, for at se deres projekt med nye øjne og definere 
dens særlige værdi som man kunne tage med hjem. 
Men jeg vil gøre en lang historie kort ved afslutningsvis at berette om første forsøg med tilføre området, foruden mange og især 
nyere positive tiltag,- så faldt projektet!                                                                                                                                                                         
Ikke med et brag,- men med ganske få stemmer led det en stille død i byrådssalen. Med dette kan man så efterfølgende sige, at 
det så i høj grad var med til at skabe den positive holdning der var medvirkende til etableringen af Palmestranden for 10-12 år 
siden, der glædeligvis blev og stadigt er succes. 
Foreninger på havnen:   
Roklubben  Kajakklubben  Vinterbaderne  Dykkerklubben  Frederikshavn Træskibslaug  Trækfuglene  Fritidsfiskerne 

Legepladsudvalget  Rønnerhavnens Bådelaug  og  Rønnerhavnsforeningen      Erhverv: Penna's restaurant  
Releterede eksterne i Apholm-området: Palmestranden  Haveforeningen Kæret og sommerhusområdet Campingpladsen  Motor & 

Bådcentret  Strandhusene  Palmestrandens Ishus  Fakta Apholmen  og Søfartsskolen 
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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 
Totalløsninger til alle rum i Deres bolig. Lad os kigge forbi i vores veludstyrede gardinbus                                                                                        

Hjørringvej 237, Frederikshavn  98 43 11 88  www.gardinmanden.dk 
 

 
 

          
                   Knivholtvej 8- 10  9900 Frederikshavn        

                 Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu 

 

 

 

 

 

   Mogens´s Pølsevogn  

Tordenskjoldsgade 9900 Frederikshavn 

mailto:kontor@kogc.eu
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                                Birger Pedersen -Bedst bevarede båd!                                              Brian Nielsen-Danmarksmester! 

Frederikshavn Træskibslaug - gjorde det igen! 

Igen kom der noget med hjem! Denne gang fra træskibsstævnet i Svendborg, som 
blev afholdt i dagene 14 - 17 juli 2016 – med succes til Rønnerhavnen!  

Der kom ca. 45 gamle klassiske træbåde, til et flot tilrettelagt stævne, hvoraf ”Malusi” og ”Francisca” herfra Træskibslauget 
var iblandt. 

Som ved andre stævner bliver skibene bedømt af en kompetent jury, som består af en bådebygger og et betroet medlem 
fra DFÆL, som er Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer. Denne jury brugte fredagen på at gå rundt og se på træskibene, 
det ene flottere end det andet. 

Stor var glæden, da jeg efter gallamiddagen lørdag aften, blev kaldt til podiet for at modtage årets skrue, som tildeles årets 
motorbåd/motorsejler, for bedst bevarede og mest originale motorsejler, samt den, som havde opnået flest point i den 
samlede vurdering, så ”Malusi” fik Skruen. Skønt. 

Denne skrue, som første gang blev uddelt i 1999, er kun uddelt 7 gange i årenes løb, så denne her 8. gang, blev til et skib fra 
Rønnerhavnen … det var dejligt for Træskibslauget igen at få en 1. pris, sidst var det ”Francisca” der i 2014 i Skärhamn 
modtog 1. prisen, blandt alle de svenske klenodier. 
Det skal også nævnes at ”Francisca” i Svendborg også fik 1. præmien, blev Danmarksmester i sin klasse, for ældre 
Lystfartøjer 2016! Det er flot gået, men alle ved jo, at hun er en hurtig dame.  

Som de fleste ved er Svendborg er Danmarks Søfartsby nr. 1…. -  ingen tvivl om det. 

Folkene dernede på Fyn, har, efter min mening, den rigtige indstilling til gamle klassiske træskibe, store som små …og  de 
ved, at hvis ikke man passer på dem og giver dem lidt goodwill, så er det snart enden på denne del af Danmarks-historien. 
Man har dernede lavet en sejlskibsbro … kun for træskibe, de store på ydersiden, de mindre på indersiden … det ser 
turisterne og medens jeg lå der, var der en evig folkevandring ud og ind af træbroen, for at få lugten af gamle dage. Der 
kunne de nordjyske havne tage lidt ved lære … når man gerne vil optimere forholdet mellem by og havn. 

Vi glæder os til næste års stævne, hvor det end bliver. 

Med venlig hilsen Birger fra Træskibslauget                                                                                                                                                   
Foto: Mogens Havsted & Henrik Hansen  
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