
Forår! Bådene klar til at komme i vandet
God generalforsamling i Maskinhallen

Rønnerhavnen - et center for fritid!
www.roennerhavnen.dk

RØNNERPOSTEN
33. ÅRGANG - NR. 2 - APRIL 2019 - RØNNERHAVNEN FREDERIKSHAVN



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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Så kan vi se frem til forhåbentlig godt 
vejr, når de sidste par måneder med 
meget regn gerne skulle være slut. 
Inden længe vil der være masser af 
aktivitet på vinterpladsen, både skal 
klargøres til årets sejlsæson og der vil 
være kø for at få bade sat i vandet. Sørg 
for at lave en aftale med havnekontoret 
i god tid, det kræver lidt planlægning 
for at tilfredsstille alle. Når i er færdige 
med klargøring, så husk oprydning på 
pladsen, det gør det hele lidt nemmere 
for havnens personale.

Renovering af klubhuset er gået lidt i 
stå, men tovholderne er klar med en 
plan, så vi forhåbentlig inden længe kan 
glæde os over et forandret klubhus. Ma-
steskuret er færdigt og der skulle gerne 
være plads til klargøring af master, alle 
med master kan hjælpe lidt til med at 
undgå at klargøringen bliver en flaske-
hals, og vent med at klargøre masten 
før det er nødvendigt, så der ikke ligger 
master klar på pladsen i længere tid end 
højst nødvendigt.

Vi kommer også i år til at kunne glæ-
de os over, at tømning af toilettanke 
ombord bliver lidt nemmere, der er en 
løsning undervejs, som gerne skulle 
være klar til sæsonen.

Vi har endnu ikke hørt afgørelsen vedr. 
kommunens ansøgning om at få flyttet 
strandbeskyttelseslinjen, men vi håber 
der snart kommer nyt.

Det landsdækkende Vild med Vand 
projekt, er i år sidst i maj, men vi har i 
Rønnerhavnen besluttet at vi laver ar-
rangementet samtidigt med årets første 
Kræmmermarked, nemlig d. 1/6-2019. 
Det vil der komme meget mere om i 
løbet af foråret.
Christian Schunck har meldt sig som 
tovholder for projektet og det er vi 
meget glade for.

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: ”Så starter sæsonen” 

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. 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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YEAR
Warranty5

SWIFT 
BY INSTINCT

Pro XS Mercury 
FourStroke 115 hp

Powerful yet agile, strong yet stylish: 
:the new Pro XS FourStroke 115hp by Mercury pushes the 
performance of the legendary Pro XS to the highest level of 
ferocity. Because the sea is not only its natural habitat, but also 
its hunting ground. 

mercurymarine.com

UOVERTRUFFEN KVALITET 
giver uovertruffen præstation

Du går aldrig galt i byen med en motor fra Mercury. 

Vidste du at Mercury udvikler deres egne legeringer? Det er bla. derfor deres motorer 
anses for noget af det bedste, du kan give til din båd. 

Og fordi Mercury er sikker på deres motorer, tilbyder de også 5 års garanti på alle 
motorerne til privat brug, - lige fra 2,5 hk til Verado 400R!

Kom ind og og få byens bedste tilbud på DIN næste Mercury motor!

Mange modeller fås også i hvid

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 
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Aflagt af formand 
Henrik M. Christensen

Beretningen for  2018

Hvordan gik 2018?
Tiden næste løber af sted, der er 
gået endnu et år på Rønnerhavnen. 
I forhold til 2017, kan vi kigge tilbage 
og glæde os over at der sidste år var 
pragtfuldt vejr, da sommeren endelig 
startede, blev der skruet helt op for 
både varme og sol, og det var til glæ-
de for alle brugere på Rønnerhavnen, 
både dem der bruger havnen, men 
også for dem som nyder livet på van-
det. Vi så også en fremgang af gæste-
sejlere, som vi håber fortsætter i år.
Der er stadig fuld gang i Rønnerpo-
sten, det kan vi takke Bruno Müller 
for, og at han sørger for at annoncø-
rerne får økonomien til at gå op, og 
det ser også ud til at medlemmerne 
finder vej til de 2 kasser der er opstil-
let til Rønnerposten, i hvert fald bliver 
stakken af blade hurtig mindre, kort 
efter udgivelsen af bladet.

Sidste år blev der igen udbedret rigtig 
meget på havnen, og ros til vores 
personale for det arbejde de udfører.         
De sidste el -tavler på broerne blev 
monteret og tilkoblet inden sæson-
start, og så det kører via BEAS syste-
met, og det kan vi kun kigge tilbage 
på og konkludere, at det var en god 
investering og mulighederne for udvi-
delse af BEAS er store, så der kommer 
sikkert mere hen ad vejen.
Den sidste gamle flydebro, bro 11, er 
udskiftet, der mangler kun lidt monte-
ring, så skulle den gerne være klar til 
brug. Der er også blevet renoveret et 
antal y-bomme med nyt træ.
Masteskuret er blevet fordoblet 
og jordvolden er blevet fjernet, så 
tilgangen til masteskuret er blevet 
nemmere og der burde ikke længere 
mangle plads til master. Området 
foran masteskuret vil der også blive 
kigget på, hvor vi ser helst ikke at 

område bliver brugt til opbevaring af 
master, som der skal ske i skuret. Der 
er fremstillet bukke til master, og der 
bliver også arbejdet på at får en større 
og forbedret vogn til master.
Mastekranen har fået udskiftet taljen, 
så den kan bruges uden at skramme 
masten ved på- og afmontering.
Det var nødvendigt at få udskiftet 
truckens dæk på styrehjulene, samt 
at klippebordet på plænetraktoren er 
også udskiftet.
Der har været en generel oprydning 
i de gamle telefonpæle der adskiller 
græs og gangarealer, ligeledes er 
der efter ønske blevet fjernet en del 
hybenbuske.
Vi har undersøgt priser og udførelse 
af skridsikker belægning på nedgangs-
broerne og der er lavet forsøg med 
kraftigere lys på broer.
Vores vedligeholdelses plan fortæller 
at der sidste år skulle kigge på reno-
vering af molehoveder, med det er 
stadig ikke på plads.
Bagagevognene som Produktions-
skolen sidste år fik fremstillet til os, 
blev taget i brug til sæsonstart, de er 
mere handy og stabile end de grønne 
vogne.
I efteråret startede vi renovering af 
klubhuset. Det er ikke noget havnens 
personale har påtaget sig, men det 
har vi derimod i bestyrelsen, og vi har 
erfaret, at når der handler om frivilligt 
arbejde, ja så tager det tid! Det skal 
planlægges og tilrettelægges og når 
man i forvejen har et fuldtidsarbejde, 
kan det være svært at finde tiden til 
det. Vi har før spurgt om der var nogle 
der kunne give en hånd med, vi har 
kun fået et par tilkendegivelser fra 
Bådelauget, det kunne jo være at de 
som har tid til at skrive i støvet på vin-
duerne, kunne give en hånd med, men 
vi skal nok få det færdigt, til glæde for 
alle i sæsonen.

Vi fik sidste år muligheden for at 
sælge GTL Fuel på havnen, det er 
brændstof som man umiddelbart kan 

anvende i stedet for diesel, men da 
det er fremstillet af naturgas, er det 
grønnere og forurener mindre.
Der blev sidste år afholdt to kræm-
mermarkeder,og det første som Træk-
fuglene holdt og hvor der samtidigt 
blev arrangeret ”Havnens dag”” (Vild 
med Vand), var godt besøgt. Vi var 
også heldige med vejret, der var rigtig 
mange aktiviteter på havnen, og jeg 
vil gerne takke de klubber og medlem-
mer som gav en hånd med både op 
til, og på selve dagen, Birger Bredkjær 
som har været tovholder på VMV skal 
have et stort tak for det arbejde han 
har udført.
Legepladsens kræmmermarked i 
august var også godt besøgt og de var 
tilfreds med dagen, også på denne 
dag var der arrangeret aktiviteter på 
havnen, i lighed med VMV-aktiviteter-
ne på årets første kræmmermarked.           

Når vi kigger på Rønnerhavnens øko-
nomi, kommer vi ud af 2018 med et 
lille underskud når alle afskrivninger 
er foretaget, men det vil Martin og 
Johannes uddybe mere under punktet 
regnskab. Vi har fra i år justeret lidt på 
priserne på bådpladser.
Vi har stadig ikke fået en afgørelse fra 
Kystdirektoratet vedrørende kommu-
nens ansøgning om flytning af strand-
beskyttelseszonen. Vi var ellers blevet 
informeret om at vi kunne forvente 
afgørelse omkring nytår, eller senest 
i først kvartal 2019, men vi venter 
spændt på afgørelsen og håber på 
at den falder ud til vores fordel, så vi 
kan komme videre med vores planer 
om etablering af flere huse, vi vil også 
gerne have opført nogle garnskure 
til fiskerne, så de får mulighed for at 
aflåse til deres grej.
Legepladsen er blevet gennemgået 
og rapporten som vi har modtaget, er 
gennemgået og de kritiske punkter er 
bearbejdet og udført. Vi vil også kigge 
på de anbefalinger som er i rappor-
ten.
Vi har i efteråret haft en debat i 

Bestyrelsens beretning på Generalfor-
samlingen 2019
Efter Velkomst til generalforsamlingen, bad formanden alle om at rejes sig og mindes 
de medlemmer der er mistet i perioden siden sidste generalforsamling. Jan Kruse Ras-
mussen - Arne Jensen -Benny Johansen.
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bestyrelsen omkring bådpladser, det 
er muligt at der er et ønske om store 
bådpladser og i det omfang det er 
muligt vil vi også hjælpe de medlem-
mer som ønsker det, men det er ikke 
altid vi kan opfylde de ønsker som 
kommer. Vi bliver nødt til at tænke på 
økonomi, hvis der var ventelister på 
store bådpladser ville det være lidt 
nemmere at planlægge en udvidelse, 
men er det kun en enkelt plads der 
skal etableres, vil økonomien ikke 
hænge sammen, og et eller andet sted 
er det ikke rimeligt at vi skal hæve pri-
sen på alle bådpladser for at en enkelt 
eller to har behov for en stor plads. 
Der må brugeren selv være med til at 
dække de omkostninger der er for-
bundet med etablering, så derfor vil 
jeg bede om, at hvis i påtænker eller 
har planer om at anskaffe en båd der 
ikke er plads til i Rønnerhavnen, så 
drøft det med havnens personale eller 
bestyrelsen, så vi sammen kan finde 
en løsning.
Vore fiskere fortæller, at 2018 var et 
år stort det uden rødspætter, men der 
var mange tunger og krabbekløer. Lige 
nu burde der være en del kulso, men 
de er ikke kommet helt op til os end-

nu, men der bliver fanget en del ved 
Hou og Hals. Det ser ud til at der er en 
del tunger at gå efter lige nu.

Hvad skal der ske i 2019?
2019 er allerede i fuld gang med 
etableringen af anlæg til tømning af 
Holdingtanke er påbegyndt, og det 
håber vi bliver til stor glæde for dem 
der har behov for det.
Uddybning og oprensning af indsej-
lingen er færdig, hvilket er vist første 
gang det er sket så tidligt.
I løbet af foråret går vi i gang med 
renovering af gæstebroen, rørene 
som bærer broen vil blive indkapslet 
i glasfiber. Det er en helt ny metode, 
som er afprøvet og godkendt, det 
er et billigere alternativ i stedet for 
udskiftning af rørene.
Der arbejdes på ny nummerering af 
bådpladser med nye skilte og vi er ved 
at fremstille skilte til at mærke stati-
ver og vogne med.
Vi håber også at inden sæsonen 
starter op, at kunne præsentere en 
ny toiletbygning i nord, kommunens 
havneteam er i fuld gang med opbyg-
ningen.
Vi har indkøbt i efteråret redningssti-

ger til havnen, og hvis de ikke er opsat 
på nuværende tidspunkt, forventer vi 
at det bliver gjort inden sommer. Det 
er trods alt en sikkerhed forbedring, 
og dog mener jeg ikke at vi har været 
plaget af folk der dratter i vandet.
I løbet af foråret skal vi også have af-
sluttet vores projekt med renovering 
af klubhus.
Legepladsudvalget har planer om at få 
opført det sørøverskib som længe har 
været planlagt, og det er der selvføl-
gelig en del økonomi i, men det ser ud 
til at deres kassebeholdning tillader 
at de kan gå i gang, der mangler blot 
tilladelsen om ændring af Strandbe-
skyttelseslinjen.
Jeg vil gerne slutte af med at takke 
havnens personale og bestyrelsen for 
det gode arbejde de har udført.
  



Her er plads til din annonce!

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 JUNI-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. maj 2019
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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

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

www.stop-dieselpest.dk
Gå flere sammen i samme havn og opnå rabat!
3 stk. samme sted: Halv pris på kørselstillæg

5 stk. Samme sted: Ingen kørselstillæg
Tlf. +45 61697867 mail: dieselpest@gmail.com  Kontakt: Rolf Leonhardt         
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Generalforsamling 2019 
i Maskinhallen                                                                                            

- Et lille pluk fra en god generalforsamling
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

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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Gennem de sidste små 20 år har ”femdøgneren” 
- det landsdækkende femdøgnsskema - været en fast del af DMI’s 
vejrudsigter. Nu erstattes den af en endnu mere nøjagtig lokal 
forankret vejrudsigt, når DMI’s nye hjemmeside den 4. februar 
tager over med et hav af forbedringer og et nyt design.

Læs hele indholdet på linket her:  https://dmi.dk/?id=973

DMI vinker farvel 
til ”femdøgneren”

Aktiviteter 2019
5. marts- kl. 18, Generalforsamling Træskibslauget, Klubhuset.
15. marts - kl. 14-17,  Syng sammen – Trækfuglene – Maskinhallen
20. marts - kl. 19, Generalforsamling – Fritidsfiskerne – Klubhuset
28. marts - kl. 19,  Generalforsamling – Rønnerhavnsforeningen - Maskinhallen
6. april - kl. 10, Standerhejsning m. kaffe & rundstykker
1. juni - kl. 10-16, Kræmmermarked v. Trækfuglene
1. juni - kl. 10-16, Vild Med Vand, Rønnerhavnen
11-14. juli - Træskibsstævne på Fiskerihavnen, Fr.havn - Træskibslauget
3. august - Kræmmermarked v. Legepladsudvalget
10-11. august - JSK Jysk Småbådsklub afholder Hirsholm Cup
Andre kommende aktiviteter bliver annonceret i bladet,-  når de er fastlagt.
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Vores havn! 
El-tavlerne er monteret og klar

Sidste flydebroer og Y-Bomme er monteret

Masteskuret er færdigt

Taljen på mastekranen er udskiftet

Klubhuset mangler frivillige til arbejdet

Naturlegepladsen har fået udbedret småskader

Ønsker om plads til store både – Behandles

Uddybningen startede tidlig i år

Redningsstiger er monteret inden sommer

Toilet i nord - Der arbejdes stadig på sagen!

Der ventes på afgørelsen om Kystlinjebeskyttelse

14



Danmarks største udvalg i 
Nydam joller 

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. 24.900 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 35.900 

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

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med Mercu-

ry 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. 35.900  

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

www.m-center.dk  
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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

ENGSIG A/S - WWW.ENGSIG.DK - MAIGÅRDSVEJ 4 - 9900 FREDERIKSHAVN - TELEFON: 72 17 00 77 - EMAIL: EKSPEDITION@ENGSIG.DK

NEMT, BILLIGT OG LOKALT! 
Erhvervshandel af kontorartikler hos ENGSIG KONTOR på maigårdsvej 4.

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner

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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Kender du havnens kollektive 
ansvarsforsikring?

Selv om det er en omfattende gang læsning, om hvordan at du gennem dit 
kontingent er ansvarsforsikret, kan det betale sig ved lejlighed at gå på havnens 
hjemmeside og se hvordan dækker ansvarsforsikringen.

Generelt kan man sige om en ansvarsforsikring,- at den dækker dit erstatnings-
ansvar, hvis du kommer til at lave skader med din båd på andre personer eller 
deres både.
Som det sidste nye på området, blev der sidste år vedtaget lovpligtig ansvars-
forsikring fra den 15. maj hvor alle, der ejer en speedbåd, en vandscooter eller 
lignende fartøj have købt sig en ansvarsforsikring. 

Brug linket her og god fornøjelse: 
http://roennerhavnen.dk/images/PDF/Betingelser_ansvar_%20baade.pdf

Tekst: Bruno Müller Foto: Søren Svendsen
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Pris på Åleyngel stabil
Der har været debatteret prisen 
på de ål vi får til udsætning.
Tekst: Bruno Müller

Der var nogle gode tilkendegivelser om det læste,- 
med prisen og at beskytte ålene, samt forholdene 
for dem i Spanien og Kina med handel o.s.v.
Det jeg hæftede mig ved var,- at der nævntes at 
prisen pr. stk. Åleyngel (Sætteål) var 4 kr.,- hvilket 
ikke er korrekt, da priserne i en årrække har været 
delvis lavere for 2-5 gr. Åleyngel.
Prisen fremgår af EU- tilbud, hvilket er på vej ud 
p.t. i ny udbudsrunde og det forventes at priserne 
vil ligge på samme størrelse igen i år. 

 

På nedenstående kan ses at i de sidste 10 år har prisen 
aldrig været over 3 kr.,- men 3 gange under 2 kr..

2008 2,42 - 2009 2,16 - 2010 2,35 - 2011 2,10 - 2012 2,07 - 
2013 2,13 - 2014 2,05 - 2015 1,93 - 2016 1,92
2017 1,92 -  2018 2,05 – 2019 ?     
Kilde: DTU Aqua

Stigende Tang-efterspørgsel 
- åbner mulighed for stor dansk tang-plantage
Der er nu åbnet mulighed for at Dansk Tang kan etablere Danmarks første og største kom-
mercielle tangplantage ved Odsherred i Nordvestsjælland. Med en nærmest perfekt belig-
genhed, med Sejerø Bugten mod vest og Kattegat mod nord samt Isefjorden mod øst, ligger 
produktionen lige til højrebenet.

Det skriver DR nyhederne, at det 
danske tangselskab nu er inde i 
seriøse planer om at etablere en 
decideret tangplantage, hvor tangen 
dyrkes på forskellige dybder. Pga. 
de tre kystlinjeres forskellighed, 
både hvad angår saltindhold, 
bundforhold fra sten til sand og 
ikke mindst forskellige dybder, gør 
at selskabet allerede nu er oppe på 
at kunne levere ikke mindre end 19 
forskellige tangarter.

Tang som nu skal produceres i 
større mængder for at efterkomme 
den stadigt stigende efterspørgsel 
fra gourmetsteder og restauranter 
rundt om i landet.

Derfor går det lille tangfirma nu i 
gang med at dyrke tangen på liner 
og ikke på sten. Et andet punkt 
hvor dansk tang adskiller sig fra 
tidligere tangprojekter er, at denne 
landets første kommercielle tang-
plantage, ikke vil modtage støtte fra 
hverken EU eller andre fondsmid-
ler.
Der høstes skånsomt, noget der 
passer helt fint ind i de mad-ten-
denser og trends vi ser for tiden, 
fortæller Simon Weber fra Dansk 
Tang til DR Nyhederne. »Alt skal 
være sundt, bæredygtigt og ve-
gansk, og der passer tang bare ind 
på alle parametre. Alle kan spise 
det, og det har ikke nogle konse-

kvenser for miljøet - og så smager 
det oven i købet godt,« understre-
ger Simon Weber videre. »Vi klip-
per kun det yderste af tangbladene, 
som efterfølgende og umiddelbart 
efter bliver transporteret direkte ud 
til spisestederne.« Miljøet og fiskeli-
vet forbliver derfor intakt og skåner 
samtidig livet kystnært og som en 
positiv sidegevinst, renser tangen 
samtidig vandet, så produktionen 
er en ren vind-vind.
Dansk Tang er efterspurgt allerede, 
og der leveres eksklusivt til så kend-
te restauranter som, Noma, Gerani-
um samt Dragsholm Slot m.fl.
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Frederikshavn nr. fire i Danmark    
Hvis du styrer på position 57°27,9`N - 10°32,2`Ø
- får du en naturskøn havn i udvikling. 
Tekst og foto: Bruno Müller

Ud af 98 kommuner placerer vi 
os i toppen, når det handler om 
at tilbyde fritids og idrætsmulig-
heder i naturen.
Vi har i mange år kaldt Rønner-
havnen for ” Et Center For Fritid” 
og jeg vil tillade mig at kalde det 
at Rønnerhavnen bidrager med 
de mange faciliteter på vandet 
Det vi holder af og sætter pris på 
er bare for at være i naturen og 
især vandsporten der dyrkes på 
forskellig vis.  Der er vi i ”Top” og 
hvor vi har givet vores bidrag til 
den flotte placering. 
Det kalder man Vandsport og er 
et godt, bredt og stort fritids-
tilbud til vore lokale borgere og 
turister!

Foreningerne på havnen der 
byder sig til, er alle relaterede til 
vand på forskellig vis, og det er 
ikke ”Småting” der kan tilbydes 
dem som har lyst og brug for at 
være medlem.
De forskellige medlemsforenin-
ger der er bosiddende på havnen 
er samlet centralt som medlem 

af Rønnerhavnsforeningen og i 
den sidste halve snese år er der 
kommet nye til, som dykkerne 
der driver U/V jagt, men har ikke 
fået ”Bo-facillitet” endnu. Men 
ikke nok med det, findes også 
en dykkerklub mere! Uden for 
havnen dyrker Havsvømmere 
deres distancer. Til dem som lide 
at dyrke en hobby om vinteren 
findes Vinterbaderne ud ved 
klitterne i tre huse. 
Nostalgien bliver repræsente-
ret ved Træskibslauget der bor 
ved siden af klubhuset, hvilket 
Fritidsfiskerne også gør.
Ved klubhuset holder vores loka-
le harmonikaspillere” Trækfugle-
ne” til når der skal trænes og det 
kan høres på bedste vis.
Dem som ligeledes benytter 
klubhuset er Frederikshavns 
Bådelaug, der fortrinsvis består 
af de mange ”Sejlere”.

Men de to ”Grand old” for-
eninger på Rønnerhavnen er 
Frederikshavn Ro,- og Kajaklub, 
der har været med havnens start 
for ca. 40 år siden. 
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Sejleraftenen har vokset sig stor 
For femte gang igen en succes i år der vokser med flere gæster og leverandører 

Man kan mange gange bedømme et virksomhedsbesøg på hvor mange der er kommet,- når kigger på det antal 
parkerede biler.! Og der var mange!

Mange biler måtte holde på Sindallundvej, da de mange sejlere og andet godtfolk troppede op denne aften, da Motor og 
Bådcentret Frederikshavn indbød til den traditionelle Sejleraften. Indenfor var der i år rigtig mange fra start med langt 
over 150 der besøgte arrangementet. Det var ikke alene dem som enten bare var nysgerrige, - men ligeledes de mange 
der ville gøre et godt køb! Og der var nok af muligheder for et godt tilbud på alverdens ”Sejlerting”,- og det kunne 
mærkes på den livlige handel,- at det var et godt besøg værd. 
Samtidig havde personalet travlt med at vise nyt maritimt beklædning, samt sejlertøj frem til alle og der var noget for 
enhver smag.

Til denne såkaldte ”Tilriggerfest” blev der budt på lidt godt til ganen og noget at skylle det ned med, hvor man samtidig 
kunne mødes med sejlerkollegaer og udveksle erfaringer og tanker om den kommende sæson.
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

ALT HVAD DIT BARN HAR BRUG FOR
LEGETØJ - BABYUDSTYR - BØRNETØJ 0-12 ÅR 

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

Støt vore annoncører
- de støtter os

H.C. Ørstedsvej 3 C 
9900 Frederikshavn 

Tlf.:6395 9625
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Havnekontoret blev flyttet for 30 år siden
- det stod der i Rønnerposten dengang....

Mange har erindringer om de tider, 
hvor man ikke kunne se nogen 
ende på bekymringerne – og glæ-
den når et problem var blevet løst.

Det gjorde ondt på Børge Jensen 
og det forlød at han kneb en tåre, 
da kranen rykkede et stykke fortid 
op,- og flyttede kontoret til en ny 
plads, hvor det fungerede som 
redskabsskur, (nu Fritidsfiskernes 
Hus - red.)

Det nye er lyst og venligt og efter-
hånden som småtterierne kommer 
på plads,- vil det sikkert blive lige 
så hyggeligt som det gamle. Bør-
ge Jensen har i samarbejde med 

Finnur Erlandsson, formået denne 
til at male et godt portræt af Børge 
Munk. Billedet pryder nu væggen 
på kontoret hvor det kan hjæl-
pe med at fastholde mindet om 
havnens initiativer for fremtiden. 
Det er en forandringernes tid, og 
vi håber at vi snart kan få al det 
”Voldsomste” overstået, så vi kan 
finde den ro og harmoni omkring 
på området,- og finde os selv alle 
sammen. En stor det af målet og 
ideen med havnen er nået. Den 
tid nærmer sig ,hvor der for alvor 
skulle være mulighed for udvikling 
af det liv, vi alle ønsker at se på 
havnen.
TAK TIL ALLE DE- der frivilligt på 

den ene eller anden måde er gået 
ind for sagen.
TAK TIL ALLE VORE SPONSORER der 
med smag og forståelse har givet 
huset de smukke ting,- og til alle 
andre, der med forståelse har vist 
foreningen velvilje i den hidtidige 
tungeste del af udviklingen.               

Havnekontoret er flyttet fra den elskede skurvogn 
- hvor mange hyggestunder har passeret og klog snak blevet udvekslet. 

 Børge Munk som vi husker ham

23



Er Pighvar den dyreste?                           
Af: Bruno Müller

Her gik jeg og troede at Pighvarren 
lå helt i top prismæssigt og at den 
så hørte til de sundeste fisk der ind 
imellem ryger i garnet.
 
Der er god sundhed i alle slags fisk.! 
Hverken mere eller mindre! Så der 
kan sundhedsmæssigt være meget 
lidt forskel på om vi køber en Pighvar 
eller en dåse makrel, - hvor den ene-
ste forskel er smagen og prisen.
I dag er der endnu flere måder at få 
en frisk fisk på, hvilket alle erhvervs og 
fritidsfiskere kender til.
Vi har efterhånden også fået kend-
skab til at forbrugerne ikke kun 
behøves at gå i fiskeforretninger eller 
supermarkederne.
I dag leveres det i kølekasser lige til 
døren med klargjorte fisk til boligerne, 
og det foregår fra Skagen og helt over 

til København og andre steder. Men 
nysgerrig som man er med priser, så 
foretog jeg en søgning på Nettet i 
Københavnsområdet, hvor jeg straks 
kunne se at Pighvarren var ”Dunket” 
godt ned på prislisten i forhold til an-
dre velsmagende fisk. Men som nogen 
siger, er det ikke prisen det kommer 
an på, bare man ind imellem mellem 
veksler imellem fede,-og magre fisk .

På nettet er der firmaer f.eks. her i 
Hovedstadsområdet, hvor firmaet 
denrenevare.com, den 1.februar 
2019 havde følgende omtale og 
priser:

 

”Her får du fisk fra dag til dag. Alle 
vores fisk er friskfangede, og derfor 
er vi afhængige af vejrliget og hvilke 

fangster kutterne 
bringer ind. 

Vi sælger i Københavnsområdet. ”

Pighvar 100.00
Røget Lakseside 250.00 

Røget Ørred 250.00
Røget Torskerogn 250.00

Røget sild 250.00
Rødmulle kilopris 100.00

Signalkrebsen! 
Bekæmp den eller 
spis den!                          
Når man fisker signalkrebs til eget forbrug, må man gerne 
transportere dem fra fangststedet og hjem til køkkenet, 
hvor de skal tilberedes. Transporten skal ske på en måde, 
så signalkrebsene ikke kan undslippe. De signalkrebs der 
fanges, må ikke genudsættes. Det vil sige, at fanges der 
krebs der vurderes at være for små til at spise, skal de af-
lives. Fisker man signalkrebs med henblik på salg, skal det 
ske efter retningslinjerne vedrørende salg af signalkrebs. 

En “Perle” af Snekkejolle søger ny ejer                         
Vi skriver til jer, fordi vi gerne vil udbrede kendskabet til et 
unikt lystfartøj, som vores bror har bygget med udgangs-
punkt i en Snekkejolle fra 1960. Og som efter hans alt for 
tidlige død er færdiggjort af Hundested Bådeværft (Moli-
chs eftf.) 
Historien om M/Y Malta, som vi har vedlagt, er skrevet til 
personer, der værdsætter og interesserer sig for et skib, 
der er bygget efter de fineste håndværksmæssige prin-
cipper og materialer og som kunne være interesseret i at 
købe og passe godt på den. Det ville glæde os, hvis I vil 
videresende historien om M/Y Malta til jeres medlemmer. 

Undskyld vi trænger os på, men vi har brug for hjælp til at 
gøre opmærksom på vores brors båd.
Venlig hilsen Jytte og Sonja 

Jytte Holm Struwe - Tlf  61 12 45 39 
Mail  jytteholmstruwe@hotmail.com  

Sonja Holm Olesen - Tlf  30 24 34 50 
Mail  sonja.h.olesen@gmail.com 

Se historien på Rønnerhavnens hjemmeside
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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

Støt vore annoncører
- de støtter os

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
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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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70 repræsentanter fra havnene var 
mødt op til et arrangement, der 
indledningsvist havde to spændende 
talere på programmet - efterfulgt 
af erfaringsudveksling og slutteligt 
FLIDs årlige generalforsamling.

Danmarks nye Havplan
Hvor langt er man med den nye hav-
plan? Og hvilken betydning får den for 
lystbådehavnene? Det var nogle af de 
spørgsmål, som vicedirektør i Søfarts-
styrelsen, Charlotte Ahrendt Steen, 
svarede på under sit oplæg på FLIDs 
generalforsamling. Det er første gang, 
at Danmark udarbejder en havplan 
og man skeler til Sverige, der er godt 
i gang og ellers "bygger man bilen, 
mens den kører", fortalte Charlotte 
Ahrendt Steen, som tog godt imod de 
mange indspark og gode spørgsmål 
fra de fremmødte FLID-medlemmer.                                                                                                                                  
Havplanen skal være klar i 2021 og 
hensigten er, så skal den revurderes 
hvert 10. år.

Miljøstyrelse om EUs nye biocidfor-
ordning 
Det store spørgsmål i oplægget var, 
hvilke bundmalinger, der fremover 
bliver lovlige? EUs biocidforordning 
erstatter de hidtidige danske regler i 
2020, og det kommer til at få betyd-
ning for de produkter, vi kommer til 
at se på hylderne indenfor maling til 
lystbåde. Birgitte Skou Cordua fra Mil-
jøstyrelsen fortalte om, hvor langt de 
var i processen med at risikovurdere 
de bundmalinger, der er på markedet. 

Under oplægget blev andre emner 
som miljørigtige vaskepladser og 
miljørigtig fjernelse af bundmaling 
drøftet. Der var mange spørgsmål 
fra salen, herunder hvordan man 
sikrer sig mod, at bådejerne anven-
der udgåede produkter, og hvordan 
havnen skal forholde sig i tilfælde af 
lovbrud. Flere spørgsmål gik ligeledes 
på tidshorisonten for de produkter, 
der kommer til at udgå. Det korte svar 

er, at de nye produkter godkendt efter 
biocidforordningen først forventes 
på markedet i 2020.   Miljøstyrelsen 
henviser derudover til deres helpdesk 
for spørgsmål om biocider, på mai-
len: Biocideshelpdesk@mst.dk. FLID 
bringer en uddybende artikel i næste 
nummer af Havnemagasinet FLID & 
FAKTA om bundmaling og den nye 
havplan. Det udkommer i midten af 
maj.
 
Brændeovne, digitale rød/grøn skilte 
og husbåde
Efter de to gode oplæg var der tid til 
erfaringsudveksling om brændeovne 
og strøm på vinterpladsen. Bo fra 
Nyhavn2 i Middelfart fortalte des-
uden om deres erfaringer efter første 
år med en selvbetjeningshavn, hvor 
alle pladser har elektroniske rød/grøn 
skilte. 
            

Den 27. marts fandt FLIDs generalforsamling sted
Denne gang i Vingsted Konferencecenteret ved Vejle. 

FLID hvad er det ?
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark forkortet FLID er lystbådehavnenes interesseorganisation. 
FLID repræsenterer såvel private som kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har små, 
mellem og store lystbådehavne som medlemmer med tilsammen 2/3 af samtlige bådpladser i Danmark.
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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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SIKKERHED FØRST
Regler for fritidsfartøjers konstruktion og udstyr
Fritidsfartøjer skal være konstrueret og udstyret i overensstemmelse med "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L". Du kan 
finde disse regler i Søfartsstyrelsens Regeldatabase.

Reglerne omfatter bl.a. bestemmelserne i EU's såkaldte fritidsbådsdirektiv (94/25/EF), som gælder sikkerhedskrav for 
fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 2,5 og 24 meter, der markedsføres eller tages i brug i Danmark efter den 16. 
juni 1998. Reglerne omfatter også bestemmelser for fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 m. Desuden er der sær-
lige bestemmelser for større, ældre fritidsfartøjer, der medtager flere end seks personer under 18 år. 

Uddannelse hvis du sejler
Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man tager en fritidssejleruddannelse herunder duelighedsbevis eller speedbåds-
bevis, inden man sejler ud, da de giver en grundlæggende viden om navigation, søvejsregler, farvandsafmærkning m.m.
Læs om kravene til de forskellige fritidssejleruddannelser på www.soefartsstyrelsen.dk

Duelighedsbeviset
Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, du bør tage, før du begynder at sejle. Uddan-
nelsen består af to dele – en teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grundlæggende ting, du 
skal kunne, inden du sejler ud af havnen første gang. 
Har du et teoretisk og praktisk duelighedsbevis, dækker det også speedbådskørekortet. Duelighedsprøven kan tages ved 
sejler- og aftenskoler samt i sejlklubber. Et godt råd er: søg på internettet. 
Søsportens Sikkerhedsråds publikationer indgår som en del af pensum. 
Duelighedsbeviset giver også ret til at føre speedbåd. Det vil sige, at du ikke behøver at tage et speedbådskørekort. Due-
lighedsbeviset skal medbringes under sejlads. Vær opmærksom på, at du skal være 16 år eller derover for at måtte føre 
en speedbåd, der kræver speedbådskørekort. 

GPS og søkort
Næsten alle har i dag en GPS om bord. Alle skal ligeledes have et søkort over det område, de sejler i. For at GPS-positio-
ner kan overføres til søkortet, skal man sikre sig, at såvel søkort som GPS bruger det samme geodætiske referencesystem 
nemlig World Geodetic System (WGS) 1984. Man kan på sin GPS vælge mellem mange forskellige referencesystemer. 
Husk altid at sikre dig, at din GPS er indstillet på det samme geodætiske referencesystem som angivet på søkortet. I Dan-
mark og Nordeuropa bruges referencesystemet WGS-84. Husk at opdatere det elektroniske søkort i din plotter, så du får 
de seneste rettelser med. Sørg også for at have en robust strømforsyning til din plotter, så den ikke pludselig "går ud" på 
grund af strømmangel.

Vejret 
Hvert år er over halvdelen af de ulykker og uheld, der sker for søsportsfolk, helt eller delvis forårsaget af vejret. Vejret er 
et begreb, som omfatter mange ting: Vindretning, vindstyrke, skyer, sigtbarhed, nedbør, lufttryk og temperatur. Alt dette 
samt havets tilstand - dvs. bølgernes størrelse og strømmens retning og fart, som er skabt af vejret - bør du orientere dig 
om. 
Er du i tvivl - så bliv i land! 

Meteorologisk institut.  
På www.dmi.dk kan du altid se vejret lige nu og en prognose for det vejr, der kommer.

SejlSikkert. 
Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at du downloader SejlSikkert app'en, hvor du altid kan se det sidste nye om vejret 
fra DMI og farvandsudsigterne fra Farvandsvæsenet. Læs mere om SejlSikkert app'en på www.sejlsikkert.dk.

Radiomelding 
Har du ikke internetadgang er der mulighed for at høre vejrmelding med farvandsudsigter, varsler og observationsliste 
dagligt kl. 05:45, 08:45, 11:45 og 17:45 og på langbølge på 243 kHz. (Danmarks Radio). Derudover kan du på dit mobil-
nummer 1853 få alle farvandsudsigter også for lokalområder. Husk! Du kan også modtage vejrmelding via Lyngby Radio 
på din VHF.
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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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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

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

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22

rdr. Skov
Vi specialiserer os i alt fra reparationer af iPhones/iPads,
stationær og bærbare computere – til salg af computere,
tilbehør, netværk og alt indenfor gaming.

Vi elsker at hjælpe alle vores kunder og står parat til at
finde den rigtige løsning til dig!

Brdr.Skov | Søndergade 30C | 9900 Frederikshavn | Tlf.: 7172 5552 | www.brdrskov.dk

DIN LOKALE IT BUTIK
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Priser på Rønnerhavnen i 2019
Bådpladser
2,0 m. bådplads   3500 kr
2,5 m. bådplads   4375 kr 
3,0 m. bådplads   5250 kr
3,5 m. bådplads   6125 kr 
4,0 m. bådplads   7000 kr
4,5 m. bådplads   7875 kr
5,0 m. bådplads   8750 kr.

Brug af slæbested, medlemmer - årskort 800 kr. 
Ovennævnte priser er pr. år og incl. ansvarsforsikring

Kontingenter
Årskontingent Rønnerhavnen 450 kr.
Indmeldelsesgebyr 100 kr.
Passivt medlemskab 150 kr. 
(passivt medlemskab giver ikke stemmeret
 ved generalforsamling)

Serviceydelser
Brug af truck, medlemmer:
Løft af båd, alle størrelser 500 kr.
Over 30 min varighed ved bådløft, betales 
yderligere 300 kr. på påbegyndt halve time.
Brug af truck, ikke medlemmer:
Løft af båd, alle størrelser 800 kr.
Over 30 min varighed ved bådløft, betales 
yderligere 300 kr. på påbegyndt halve time.
Leje af højtryksrenser 80 kr.
Brug af traktor 125 kr.
Depositum BEAS kort, 40 kr.
Brug af slæbested, ikke medlemmer, pr. gang 80 kr.
Rønnerhavns vimpel, pr. stk 110 kr.
Hirsholm mærke, gyldigt 1 sæson 160 kr.
Brug af vaskemaskine, pr. vask 30 kr.
Brug af tørretumbler, pr. gang 30 kr.
Bad koster 2,50 kr. pr. minut

Alle ovennævnte priser er incl. moms. De fleste af ovennævnte ydelser kan betales via BEAS kort, så man kan med 
fordel anskaffe sig et kort på havnekontoret.

Ud med møjet!
Redigeret af: Bruno Müller

Må sejlere udlede kloakspildevand til 
søs?
Alle både der opfylder installationskra-
vene, skal tømme deres Holdningstank 
i land.
Toiletaffald må tømmes i havet, hvis 
båden er 12 sømil fra land.
Øvrige både, der ikke er omfattet af 
installationskravene, må udlede toile-
taffald i havet, hvis båden er minimum 
2 sømil fra kysten.
Udledning af kloakspildevand i havne 
er jf. standardreglementet altid for-
budt,- uanset bådtype og alder. Hvilke 
både skal udstyres med Holdingtank ?
Det er primært nyere og store både 
der er omfattet af kravet om installati-
on af en sådan tank om bord.

Både bygget før år 2000 
Alle både bygget før år 2000 og som 
har et fast installeret toilet om bord, 
skulle senest d. 1.1.2005 installeres 
med en Holdingtank og dæksgennem-
føring, hvis de er længere end 10.5 
meter og bredere end 2,8 meter,- og 
bygget efter 1980.

Alle tre kriterier skal således være 
opfyldt, før en båd er omfattet af 
reglerne.

Både bygget efter år 2000 
Alle både bygget efter år 2000, og som 
har et fast installeret toilet, skal have 
en Holdingtank og en dæksgennemfø-
ring til tømning af tanken. Dæksgen-
nemføringen og resten af installatio-
nen skal leve op til kravene defineret i 
ISO 8099.

Både bygget efter 17. januar 2017.
Fra år 2017 skal alle nybyggede både, 
der har søtoilet ombord, konstrue-
res så toiletaffaldet ikke kan lukkes 
direkte ud i søen. Det skal igennem 
en Holdingtank før sejleren må lukke 
toiletaffaldet ud i vandet (12 sømil fra 
land i Danmark) Trepunktsventilerne 
kan dermed ikke længere anvendes til 
lystbåde.
Myndigheder, havnene eller sejleren 
selv, kan med den nye konstruktion i 
lystbåde vælge at plombere tanken, 
f.eks. ved flodsejlads eller i lande med 
særlig skærpede krav til tømning.
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Gratis foredrag og demonstration
Book et gratis foredrag eller praktisk 
demonstration med en af vores 
23 SejlSikkert-instruktører. 

Søsportens Sikkerhedsråd har i samarbejde 
med TrygFonden uddannet SejlSikkert-in-
struktører i hele landet. De står klar til at 
komme ud i din havn eller klub og fortælle 
mere om, hvordan du får manden om bord 
igen, nødkommunikation, redningsveste og 
andet sikkerhedsudstyr og meget mere. 

Skriv til info@soesport.dk eller kontakt en 
instruktør direkte via vores hjemmeside.

Foto: Michael Jensen, Bådelauget34



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




