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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12
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Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Så kan vi se frem til forhåbentlig godt 
vejr og de sidste par måneder med me-
get regn skulle gerne være slut. Inden 
længe vil der være masser af aktivitet 
på vinterpladsen, hvor både skal klar-
gøres til årets sejlsæson og der vil være 
kø for at få både sat i vandet. Sørg for 
at lave en aftale med havnekontoret i 
god tid, da 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 og 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, 
og 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.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

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 er det med at komme i baljen”

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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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 
til uovertrufne kampagnepriser

Mange modeller fås også i hvid

Køb inden 30. juni og spar op til 9.000,- på 40 - 115 hk

Køb inden 31. juli og 
spar op til 2.600,- på 15 - 20 hk

KONTAKT OS OG FÅ DET BEDSTE TILBUD
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Maskinhallen 
(Værkstedet), Frederikshavn

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det for-
løbne år samt planer for det kommen-
de år
3. Kassereren foreligger det revi-
derede regnskab for det afsluttede 
regnskabsår samt driftsbudget for det 
kommende regnskabsår
4. Indkomne forslag
A: Modtaget fra Ib Bowman Johansen: 
En grillplads indbygget i græs skrå-
ning, mellem bro 10 og 11.
Ib skaffer frivilligt arbejde. Havnen 
betaler materialer
5. Valg af formand. Der er først valg af 
formand i 2021.
6. Valg af kasserer. Johannes Frøstrup 
er på valg.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, 
Lars Johannesen er på valg i år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrel-
sen, Birger Bredkjær og Palle Thom-
sen
9. Valg af 2 bilagskontrollant, på valg 
er Egon Nielsen og Ib Møller.
10. Valg af 1 bilagskontrollantsupple-
ant, på valg er, Søren Vester.
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent 
Henrik Christensen byder velkommen. 
Bestyrelsen har foreslået Bruno 
Müller som dirigent, da der ikke er 
andre forslag bliver Bruno valgt som 
dirigent.
Bortgået i 2018 er: Jan Kruse Rasmus-
sen - Arne Jensen -  Benny Johansen
Vi mindes dem ved at rejse os og hol-
de 1 minuts  stilhed.

Bruno konstaterer at generalforsam-
lingen er lovligt indvarslet. Dagsor-
den/indkaldelse har været annonceret 
i Rønnerposten og på hjemmesiden, 
Rønnerposten har været tilgængelig 
for afhentning d. 20/2-2019 og det 
har været på hjemmesiden siden d. 
1/2-2019.

Dagsorden bliver gennemgået, der er 
ændringer i forhold til udsendte dags-
orden, der er indkommet 1 forslag, 
revideret dagsorden øverst i referat. 
Henrik M. Christensen er referent. 

Som stemmetællere blev udpeget, 
Henrik, Knud og Anette

2. Bestyrelsens Beretning 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 pragtfuld vejr, da 
sommeren endelig startede, blev der 
skruet helt op for både varme og sol, 
og det var til glæde for alle brugere på 
Rønnerhavnen, både dem der bruger 
havnen, men også for dem som nyder 
livet på vandet. Vi så også en frem-
gang af gæstesejlere, som vi håber 
fortsætter i år.
Der er stadig fuld gang i Rønnerpo-
sten, det kan vi takke Bruno for, han 
sørger for at annoncørerne får øko-
nomien til at gå op, og det ser også 
ud til at medlemmerne finder vej til 
de 2 kasser der er opstillet til Rønner-
posten, i hvert fald bliver stakken af 
blade hurtig mindre, kort efter udgi-
velsen af bladet.
Sidste år blev der igen udbedret rigtig 
meget på havnen, ros til vores per-
sonale for det arbejde de udfører, de 
sidste el tavler på broerne blev mon-
teret og tilkoblet inden sæsonstart, 
så det kører via BEAS systemet, det 
kan vi kun kigge tilbage på og konklu-
dere at det var en god investering og 
mulighederne for udvidelse 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 tilgan-
gen til masteskuret er blevet nemme-
re og der burde ikke længere mangle 
plads til master, området foran maste-
skuret vil der også blive kigget på, vi 
ser helst ikke at område bliver brugt 
til opbevaring af master, det skal ske i 
skuret. Der er fremstillet bukke til ma-
ster, 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, klip-
pebordet 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 2 kræmmer-
markeder, det første som Trækfugle-
ne holdt og hvor der samtidigt blev 
arrangeret ”Havnens dag”” (Vild med 
Vand), var godt besøgt, men 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 

Referat fra Generalforsamling 2019 
Rønnerhavnsforeningen Generalforsamling torsdag d. 28/3-2019 kl. 19.00
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havnen, i lighed med VMV-aktiviteter-
ne på årets første kræmmermarked.
Når vi kigger på Rønnerhavnens 
økonomi, kommer vi ud af 2018 med 
et lille underskud, når alle afskrivnin-
ger er foretaget, men det vil Martin 
og Johannes uddybe mere under 
punktet regnskab. Vi har fra i år ju-
steret 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 fiskeren, 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 
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 
prisen på alle bådpladser for at en 
enkelt eller 2 har behov for en stor 
plads, der må brugeren selv være med 
til at dække de omkostninger der er 
forbundet 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.
Vores 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, etable-

ringen at anlæg til tømning af holding 
tanke er påbegyndt, det håber vi 
bliver til stor glæde for dem der har 
behov for det.
Uddybning/oprensning af indsejlingen 
er færdig, det 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 indkøbet i efteråret redningsstiger 
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, dog 
mener jeg ikke at vi har været plaget 
af folk der dratter i vandet.
I løbet af foråret skal vi også have 
afslutte vores projekt med renovering 
af klubhus.
Legepladsudvalget har planer om at 
få opført det sørøverskib som længe 
har været planlagt, 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.
Jeg vil gerne slutte af med at takke 
havnens personale og bestyrelsen for 
det gode arbejde de har udført.
Der blev kommenteret lidt på store 
bådpladser, men det blev pointeret at 
vi ikke ønsker færgelejer i Rønnerhav-
nen.

3.Regnskab
Regnskab og budget blev gennemgået 
af Martin Engbjerg.
Der har i 2018 været 8-10 halvstore 
poster som giver ca. 65.000 kr.
Kommentarer til regnskabet:
Der blev spurgt til gæstesejlere: Der 
har været indtægter for ca. 82.000 kr. 
på gæstesejlere, 3.400 kr. for frihavns-
sejlere og ca. 10.000 kr. for autocam-
pere.
Der blev spurgt til skyldige omkostnin-
ger og administrationsudgifter og de 
blev forklaret.
Regnskabet blev godkendt af general-
forsamlingen. Budget for 2019 blev 
taget til efterretning.

4.Indkomne forslag
Vi har modtaget et forslag fra Ib Bow-
man Johansen: En grillplads indbygget 
i græs skråning, mellem bro 10 og 
11.  Ib skaffer frivilligt arbejde. Hav-
nen betaler materialer. Forslaget blev 
godkendt.

5. Valg af formand.  Der er ikke for-
mandsvalg i år.

6. Valg af kasserer. Johannes Frøstrup 
er på valg, og er villig til at modtage 
genvalg. Johannes Valgt  

7. Valg af medl. til bestyrelsen. På 
valg er Lars Johannesen Lars er villig 
til at modtage genvalg. Lars valgt

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrel-
sen. Birger Bredkjær og Palle Thom-
sen blev genvalgt        Birger er 1. 
suppleant - Palle er 2. suppleant

9. Valg af 2 bilagskontrollanter. På 
valg er Egon Nielsen og Ib Møller. 
Begge genvalgt.

10. Valg af bilagskontrollantsupple-
ant. Christian Vestergård blev valgt

11. Fastsættelse af kontingent.  
Uændret.

12.Eventuelt
Der blev spurgt til belægning ved 
mastepladsen, men ønsker en hård 
belægning, da ting nemt forsvinder i 
det høje græs.

Større vogn til transport af master. 
Der var et ønske om større vogn til 
transport af master.                                                                

Der blev spurgt til toiletforhold (ren-
gøring og adgang).

Der er et ønske om flere skralde-
spande på området, eller hyppigere 
tømninger.

Der er et ønske om at der bliver kigget 
på de huller der er i grusvejen i syd og 
nord.

Cykling på gangstier er ikke tilladt.

Gæstesejlerskiltet på midtermolen 
trænger til en opfriskning.                                                                                   

Efter disse kommentarer og bemærk-
ninger, sluttede generalforsamlin-
gen.
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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 SEPTEMBER-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. august 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         

10



Standerhejsningen 
meldte ”Forår”                                                                                           

Med en pæn tilslutning af medlemmer til årets standerhejs-
ning, bød formanden Henrik Christensen velkommen!   

Han indledte med at sige, at det i dag er den 6. april og at der 
nøjagtig var 210 dage til at vi stod samme sted til Stander-
strygning. Men i forløbet af de 2010 dage håbede han at vi fik 
en sommer som sidste år og som vi alle kan nyde.
Selv om det i år har været en våd start kan vi nu se at tempe-
raturen her i starten af april har sneget sig op på 12-15 grader.
Om nogle af aktiviteterne der er foretaget allerede i år nævn-
te han at indsejlingen , at den var blevet uddybet til en god 
dybde.
Med det som var på vej nævnte formanden at vi igen gerne så 
de mange gæstesejlere og at endnu flere autocampere.
Traditionelt afvikles der to kræmmermarkeder i 2019 og det 
første afvikles om et par måneder, sammen med ”Havnens 
Dag” som også bærer navnet ”Vil Med Vand”.
Afslutningsvis i velkomsttalen, bød formanden de fremmødte 
ind i klubhuset til kaffe og rundstykker. Om klubhusets delvis 
ombygning pointerede formanden,- at det ville ha´ et anderle-
des indvendigt udseende når vi igen mødtes til Standerstryg-
ningen om 210 dage!  

Med ønske om at alle vil få en god sommer 
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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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God sommer! Sommerferien banker snart på, køjesækken 
pakkes, og sejlplanerne bliver lagt frem. 
Nok har jeg selv travlt bl.a. med bladet, men jeg ved, at 
selvom timerne også er mange for mig, så er det arbejde 
jeg laver med bladet, min fornøjelse og forhåbentlig også 
jeres at læse det.
Lige så meget energi ferien giver, lige så dejlig træt bliver 
man også. Vi kan alle udmærket huske, hvor meget en god 
lang sommerferie betyder,- for at den kan nå at lade os op! 

Så her er en direkte ordre: Slap nu af på havet og havnen 
og lad tankerne om arbejdet og andet blive på nederste 
hylde og nyd ferien.
Rigtig god sommer og tak til medlemmerne, annoncørerne 
og øvrige samarbejdspartnere forsamværet på Rønnerhav-
nen og ”i bladet” Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet 
med jer alle, når vi er tilbage igen.  

Bruno Müller, redaktør 

Redaktøren...

Aktiviteter 2019

11-14. juli - Træskibsstævne på Fiskerihavnen, Fr.havn - Træskibslauget
3. august - Kræmmermarked v. Legepladsudvalget
10-11. august - JSK Jysk Småbådsklub afholder Hirsholm Cup
05. september - Trækfuglene ”Syng Sammen” i Roklubben

13



Vores havn! 

Forbudt. Fundet sidst i april for 2 år siden
”Under en spadseretur på Rønnerhavnen 
faldt jeg over følgende skilt på en bådebro”

Sejlerne: Ruten til onsdagssejladsen

Havfruerne
Havfruerne er for de kvindelige medlemmer af bå-
delauget - eneste betingelse er at du skal være af 
hunkøn og medbringe det gode humør.
Vi mødes i klubhuset eller til forskellige aktiviteter/ud-
flugter, mens bådene og mændene er i vinterhi.

Vinterbaderne
Foreningen er startet af 3 medlemmer i 1996 og med-
lemstallet er siden steget støt. Vi er nu 150 betalende 
medlemmer, der holder til i foreningens omklædnings-
huse tæt ved stranden. I 2012 indviedes foreningens 
sauna.

Husene
I starten af marts måned i år meldte bestyrelsen ud,- 
at der p.t. ikke er nogen huse til salg.

Radiokursus
Hej alle sejlklubber
Jeg sender jer et forvarsel vedr. afholdelse af radio-
kursus arrangeret af Rønnerhavnens Bådelaug. Jeg 
har kontakt til en instruktør og lige så snart, jeg har de 
pågældende datoer, så skriver jeg ud til alle igen.
Prisen er 1250 kr. + eksamensgebyr 505 kr. Jeg håber, 
at I vil sprede nyheden blandt jeres medlemmer, såle-
des at vi får flest muligt med.
På forhånd tak! Venlig hilsen og på vegne af Rønner-
havnens Bådelaug,  Anette Ludvigsen.
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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  

Modtaget fra Naturstyrelsen:  ”Havneordningen”  

For anløb til havnen kommer til at gælde, at der skal beta-
les når man anløber og ikke som før først om aftenen, hvis 
man ville overnatte.
Det betyder, at dagsbesøg bliver med betaling og dermed 
måske større grund for de lokale til at have havnemærke.

Priserne for et (løbende) døgn bliver:
0-10 meter kr. 120,-
10-15 meter kr. 150,- 
15-20 meter kr. 200,-

Vi overvejer en anden pris for både der sejler selskaber/
betalende gæster i land.
Der skal betales for overnatning via den app, der hedder 

Harba. App´en er gratis for brugerne. Her skal man oprette 
en profil og tilknytte et betalingskort og kan derefter meget 
let betale i mange havne i Danmark.
 
Der bliver ikke mulighed for at booke en plads. 
Vi (og/eller nogle vi hyrer til det) vil engang imellem foreta-
ge kontrol af om bådene i havnen har betalt. Vi overvejer 
– især hvis folk ikke betaler – at få en kortstander med be-
taling og udskrift af klistermærke, der skal sættes synligt på 
båden. Men nu prøver vi med app´en først og ser hvordan 
det går. 

Venlig hilsen Johannes Frøstrup, Havnemester

Orientering om Hirsholm - ordningen 
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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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Ny forening med målsætningen
 – Væk med møllerne ved Hirsholmene!                                                                                                                                    

Tekst: Bruno Müller  - Foto: Energibyen

Den nye forening har svært ved at forene sig med planerne om havvindmøller ved Hirsholmene.
VVM redegørelsen er på vej,- og i den forbindelse siger Dorthe Tofting, der er en af initiativtagerne, at 
i fremtiden forventer hun der vil blive indkaldt til borgermøder med Høring i ” kølvandet!”.

Initiativgruppen der står i spidsen for modstanden er sammensat således:
Inge Lise Hansen - Else Mathiesen - Benny Andersen - Knud Trab Hansen - Henrik Bjerg Thomsen - 
Arne Porsmose - Søren Back Svendsen - Jan Bille Jacobsen - Jacob von Lillienskjold-Dorte Tofting.

Læs mere om den nye gruppe på side 29
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Husk at du 
skal bestille 

i god tid!

”Hirsholmmærket” 
v. havnemesteren

     
Bliver kun købt ind ved 
bestilling – Pris 300,- Kr 

Tekst & Foto: Bruno Müller
To mænd og en kvinde i tyverne troede at de var i gang med en plan-
lagt stor indkomst. Indkomsten skulle bringes til vejs, ved et tyveri 
sidste år af ikke mindre et halvt hundrede bådmotorer i Nordjylland, 
Fyn og på Sjælland.
Men sidst på året gik det galt, da man i salgsøjemed havde været så 
flink, at man løbende satte de stjålne motorer på nettet. 
Helt naturligt var der en del tidligere ejere der holdt øje på nettet og 
kunne til dels genkende sin motor.
Efterhånden som anmeldelserne indløb til politiet, var de tre unge 
mennesker på vej til at blive afsløret og sigtet.
De blev sendt i retten i Hjørring, der gav en af de unge mænd, som var 
straffet før, et års ubetinget fængsel. Den anden unge mand fik et års 
betinget fængsel og kvinden fik 40 dages betinget fængsel.

Solgte stjålne bådmotorer på nettet!     

Niels-Christian Levin Hansen, 
indstillet af Danmarks Idrætsfor-
bund, er ny formand for Frilufts-
rådet. Han blev valgt med 79 ud 
af 120 stemmer på paraplyorga-
nisationens generalforsamling 
den 30. april 2019.

Friluftsrådet har 
fået ny formand

Palmerne sat på stranden
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Torsdag den 11. juli: 
Kl. 1600:  Åbningstale af Rønnerhavnens Formand Henrik Christensen, efterfulgt af DFÆL repræsentant. DFÆL standeren 
og Dannebrog hejses, hvorefter der er hyggeligt samvær med ”Moleøl”.              
Kl. 1800: Grillen er tændt ved festhallen, man medbringer selv proviant/drikkevarer og skaffegrej.
Kl. 1930: Foredrag om havnens og byens historie ved Arkivar Erik S. Christensen, Kystmuseet.
Kl. 2000: Almen hyggeligt samvær blandt sejlerne.

Fredag den 12. juli:
Kl. 0730: Morgenmad for deltagende besætninger.
Kl. 0900: Medlemsmøde, Oplæg ved Formand Simon Bordal Hansen, DFÆL.
Kl. 1000 til kl. 1600: Bedømmelse af tilmeldte skibe, udføres af udnævnte jury.
Kl. 1030 til Kl. 1100: Martec demonstrerer alt deres redningsudstyr, bl.a. fritfaldsbåden.
Kl. 1300 til Kl. 1600: Guidet byrundtur --- Krudttårnet- Kirken – Kanonerne - Pikkerbakken.                                                     
Kl. 1800: Grillen tændt, samme vilkår som om torsdagen.

Lørdag den 13. juli:
Kl. 0730: Morgenmad for deltagende besætninger.
Kl. 0900: Skippermøde.
Kl. 1000: Afsejling til Kapsejladsbanerne og Hirsholmene.
Kl. 1600: Alle skibe returneret og på deres pladser i havnen.
Kl. 1830: Gallamiddag, præmier og æresdiplomer, afsluttes med musik og dans, med ”Trækfuglene” Rønnerhavnen.

Søndag den 14 juli:
Kl. 0730: Morgenmad for deltagende besætninger.
Kl. 1000: DFÆL standeren nedtages, stævnet afsluttes.

Alle aktiviteter foregår i Fiskerihavnen og Frederikshavn Bedding, dog undtaget sejladserne.

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer
Program for Sommerstævnet 2019 i Frederikshavn
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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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REDNINGSAKTION SLUTTEDE MED EN 
DRAM TIL FORFROSNE NORSKE SEJLERE !   
I starten af maj måned var det 

Muslingebåden »Frida« der 

sammen med sandpumperen 

»Torsten R« var med i en red-

ningsaktion, der reddede nogle 

norske sejlere i en Bavaria 38 

sejlbåd ind til Løgstør Havn, 

hvor de efter en kop stærk kaf-

fe og en enkelt dram af havne-

fogeden, udtrykte tilfredshed 

med, at det trods alt var dejligt 

at være norsk i Danmark.

Elbjørn på vej til 
skrot  
Destinationen er Frederikshavn, hvor nedbryd-

ningsfirmaet Jatob som køber af skibet har i sinde 

at hugge det op. Det er dog ikke blot iagttagere, 

der sidder med en klump i maven ved udsigten til, 

at kniven bliver sat i det historiske fartøj.

- Det har jeg da også. Det er jo en gammel dame, 

og det kunne da være sjovt nok at bevare den, 

men det koster jo en del af holde sådan en ved 

lige. Og der er jo ikke nogen, der vil komme med 

den pose penge, det koster at restaurere den, si-

ger Orla Rasmussen, indehaver af Jatob, til Søfart. 

Han fortæller, at siden handlen begyndte at falde 

på plads for en måneds tid siden, har der været 

to henvendelser fra potentielle købere, der ville 

redde skibet fra dets skæbne. De skulle bare lige 

finde ud af nogle ting, og så har han ikke hørt 

mere fra dem. 

- Nu har været til salg i flere år. Og så vågner man 

pludselig op, når først den er solgt til en skro-

thandler, for så er det virkelig sidste udkald, siger 

Orla Rasmussen. 
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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

25



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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Den 23. maj sidste år blev en havne-
assistent i Bogense Marine påkørt af 
en 75-årig sejler, der var irriteret over, 
at båden var placeret et sted, han ikke 
kunne finde. Påkørsel har nu kostet 
sejleren en betinget fængselsstraf 
på 40 dage og et år uden kørekort. 
Manden blev egentlig først frikendt 
af byretten tilbage i oktober måned, 
men anklagemyndigheden ankede 
frifindelsen til Østre Landsret. Det 
skriver fyens.dk.
Retten mente, at episoden hører 
under straffelovens paragraf 245 stk. 
1, der handler om 'legemsangreb af 
særligt rå, brutal eller farlig karakter', 
selvom påkørslen skete med lav ha-
stighed, og havneassistenten ikke kom 
til skade.

Skænderi på kontor
Episoden startede, da bådejeren 
spurgte havneassistenten, hvor hans 
båd var blevet af, fordi den ikke stod 
på den sædvanlige plads.
Bådejeren forklarede i retten, af hav-
neassistentens svar var, at det måtte 
han selv finde ud af, og at de derefter 
skændtes lidt, ifølge den 75-årige. 
Havneassistenten derimod forklarede, 
at den 75-årige havde 'en grim attitu-
de' inde på kontoret.
Efter episoden på kontoret havde 
bådejeren sat sig ud i bilen, hvor 
hustruen ventede, og i en u-vending 
ramte han havneassistenten med 
venstre forskærm. Bilisten forklare-
de, at han først så havneassistenten, 
da bilen ramte ham, og at han straks 
bremsede.

Under tilsyn
Men havneassistenten og et vidne for-
klarede, at den 75-årige kunne have 
undgået påkørslen, mens et andet 
vidne forklarede, at han ikke mente, 
at påkørslen var bevidst.
Det var Østre Landsret dog ikke enig 
i, og den 75-årige har nu fået sin dom 
på 60 timers samfundstjeneste og skal 
være under tilsyn af Kriminalforsorgen 
i et år, samtidig med at han skal betale 
sagens omkostninger og kun må føre 
en lille knallert det næste år.
Kilde: fyens.dk

Havneassistent påkørt i Bogense Marina!          
Sejler kunne ikke finde sin båd - nu dom i sagen               

Der sker noget på ”Fyen’s” land                

Dramatisk general-
forsamling i Bogense! 
Formand væltet af fyret 
havnefoged!
Den fyrede havnefoged, Poul Erik Nielsen, fik 
hævn, da han tirsdag vristede formandsposten i 
Bogense Sejlklub fra den hidtidige formand Klaus 
Bentzen, der ville af med havnefogeden. 

Den nye formandsrokade skete efter et veltilret-
telagt søslag udkæmpet på fast grund i klubhuset 
under årets generalforsamling.
Her lykkedes det Poul Erik Nielsen og hans håndgan-
ge mænd at holde kursen gennem en 10 punkter 
lange dagsorden - inkluderet et kampvalg for eller 
imod Klaus Bentzen.
Med det snævreste flertal på 53 stemmer til Poul 
Erik Nielsen mod 51 til Klaus Bentzen, dømte sejler-
ne exit til formanden. Det skriver mitfyn.dk.  
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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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Ny forening ser dagens lys:
 ”Hirsholm uden møller”       

Baggrunden for foreningen er planer-
ne om den påtænkte opsætning af 
kystnære havvindmøller ved Hirshol-
mene, Deget og det omkringliggende 
søterritorium.

- Der har siden november og decem-
ber 2018 været overvældende inte-
resse for at imødegå planerne. Vi vil i 
stedet henvise til alternativ placering 
nord for Læsø, hvor havvindmøller 
ikke vil være til gene for nogen. Der vil 
her også være mulighed for at opføre 

en rigtig havvindmøllepark med stor 
kapacitet, hvilket ikke er tilfældet ved 
Hirsholmene, Deget og det omkring-
liggende søterritorium, udtaler Dorte 
Tofting fra initiativgruppen. 

I den kommende tid forventes der 
borgermøder og høringer/indsigelser 
i forbindelse med den ny VVM rede-
gørelse.
- Vi håber, at mange vil møde op til 
den stiftende generalforsamling, 
da det er vigtigt fortsat at beholde 

området ved Hirsholmene, Deget og 
det omkringliggende søterritorium 
uberørt, fastslår Dorte Tofting.
Kilde: Kanal Frederikshavn

Gruppen består af: Inge-Lise Hansen   
Else Mathiesen  Benny Andersen  
Knud Trab Hansen
Henrik Bjerg Thomsen  Arne Porsmo-
se  Søren Back Svendsen Jan Bille 
Jacobsen Jacob von Lillienskjold Dorte 
Tofting

En gruppe af naturelskere indkaldte til stiftende generalforsamling i foreningen "Hirsholm uden møller". 
Det skete søndag 7. april kl. 14.00 i gildesalen på Kragholmen 218. Alle var velkomne.           

29



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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LØRDAG  
DEN 3 AUGUST 

2019 
KL. 10.00 - 16.00 

Musik 
v/”Trækfuglene” 

    Kræmmere 
    (Stadeplads kun  

kr. 100,- pr. 3 meter) 

Opslling af boder dligst  
kl. 16.00  

dagen før 

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

Børnestadepladser gras) 

Yderligere oplysninger: Per: 4046 9553  -  Palle:2684 2655 
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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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Kommunen 
har valgt at arbejde 
med projektet.

- at anlægge fortov og 
cykelsti på Apholmvej 
på strækning Skagens-
vej og Sindallundvej.                                                                     

Tekst: Kaare Manniche Ebert
 
Det vil den nye forordning indebære:
-kommissionen lægger op til at for-
byde undervandsjagt om natten med 
harpun og spyd i samtlige EU-lande.

Forslaget indebærer IKKE forbud 
mod:
-  Brug af lys, Håndfangst, Brug af net, 
Brug af spyd og harpun om dagen.
Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det 
dermed fortsat være tilladt at gøre 
brug af lys, håndfangst samt net 

på UV-jagt om natten. Som led i en 
harmonisering, der har til formål at 
ensrette mulighederne for brugen af 
fiskeredskaber i hele EU, bliver der i 
2019 indført et forbud mod at dyrke 
undervandsjagt med harpun og spyd 
fra solnedgang til solopgang. Det er al-
lerede forbudt i alle EU-lande bortset 
fra Finland og Danmark.
 
Træder i kraft 1. juni.
Ministerrådet og EU-parlamentet blev 
den 13. februar 2018 enige om at bak-
ke op om Kommissionens forslag til 

en ny forordning: 'Rådets forordning 
om bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af havets økosystemer ved 
hjælp af tekniske foranstaltninger'. 
Forordningen har været tre år under-
vejs, og det forventes at den bliver 
endeligt vedtaget af EU-parlamentet 
i foråret 2019 med ikrafttræden den 
1. juni.

Høringssvar i 2016.
Danmarks Sportsfiskerforbund afgav 
i 2016 høringssvar til første udkast af 
forordningen og skrev blandt andet 
følgende: ”Vi mener, at dette fiskeri 
(undervandsjagt om natten med har-
pun) ikke bør reguleres for hele EU ud 
fra betragtningen om, at en helt gene-
rel regulering i hele EU vil være alt for 
unuanceret. De eventuelle gener, som 
undervandsjagt med harpuner påfører 
fiskebestandene, afhænger helt af, 
hvordan fiskeriet udøves. Så vi mener, 
at dette bør reguleres regionalt – og 
som altid med udgangspunkt i en 
vidensbaseret tilgang med fokus på at 
sikre et bæredygtigt fisker 

Undervands-jagt om natten! Formentlig med 
forbud i EU                                                                  
Ny EU-forordning, der sandsynligvis vedtages af EU-parlamentet i løbet 
af foråret, betyder, at undervandsjagt med spyd og harpun forbydes fra 
solnedgang til solopgang.                                                                
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Højt til himlen, duften af hav og kræmmerstemning                                                               
Tekst & foto: Bruno Müller

Der var mange familieople-
velser og meget mere man 
kunne opleve lørdag 1. juni 
på Rønnerhavnen. 
Det var hvad arrangørerne 
skrev på deres plakat før 
markedet d. 1.juni i år.

Med det skiftende vejr sidst 
i maj, var det med lidt bange 
anelser om hvordan det ville 
blive på markedsdagen !                                                                       
Men arrangørerne til årets 
første marked var heldi-
ge, med et rimeligt vejr 
her tidlig på  sommeren.                                                                              
Der så Det så ud til at 
der gerne skulle resulte-

re i et flot marked med 
masser af gæster og godt 
humør! Og det blev det!                                                                             
Formand for Teknisk Ud-
valg, Karsten Thomsen, 
åbnede markedet, hvor 
han ønskede held med 
arrangementet,-og  at alle                                                          
fik god handel!  Ligeledes 
at man samtidig have slået 
markedet sammen med 
"Vild med Vand", var en 
god ide, og hvor han gav                                                                
”God vind” til der kunne 
lukkes, efter forhåbentlig en 
rigtig god dag. 
Der foregik meget i byen 
denne dag, og det kunne 
mærkes på havnen.
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BYG DIN DRØMMEBÅD ONLINE OG 
MODTAG ET TILBUD FRA OS
Drømmer du om det perfekte mix af sjov, power og design? 
Sæt kursen mod Quicksilver og oplev vores handy online værktøj. 
Tilføj unikke ønsker til drømmebåden online og få et tilbud fra os

DRØMME 
KAN BLIVE TIL VIRKELIGHED

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



Melodi: Nyboders Pris

1.
Om mig selv jeg synge vil en vise
om mit korte liv fra hav til mav´
jeg er lækker, lige til at spise,
når jeg svømmer rundt i Danmarks hav.
Her jeg ofte hygger mig i sandet,
lægger hundred´ - tusindvis af æg,
indtil jeg en skønne dag bliver landet
af en fisker med sydvest og skæg.

2.
På aktionen bli’r jeg mål og vejet 
og budt op, men siden lagt på is.
Prisen den kan være noget speget,
men jeg er den værd, naturligvis.
Jeg bli’r rost, så jeg får røde pletter,
når de si’r jeg er en dejlig fisk.
Vi er noget for os selv vi spætter,
se blot selv i fiskemandens disk.
 
3.
Jeg er danskens lille favorritte
med kartofler og persillesovs,
som filét, serveret med pom’frittes
og på grill er jeg den rene smovs.
Steg mig mør og sprød som ingen anden
tør og ked´lig ville vær én skam.
Jeg vil vælte mig i smør på panden, 
og så skylles ned med øl og dram.
Rita Melchior Eeg, Skagen

Redaktionen har modtaget denne.....
fra Freddy Grant, Rønnerhavnen

Rødspættens vise
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