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Formanden  
Det er mig en glæde at vi nu igen kan udgive Rønnerposten, dog i en lidt anderledes udgave en tidligere, og på lidt andre 

betingelser, Bruno Müller som er den nye redaktør på Rønnerposten, har lavet et kæmpe arbejde med at få styr på 

annoncer og indlæg, det har betydet at udgifterne til Rønnerposten er minimale, men det betyder også at Rønnerposten 

kun er tilgængelig ved afhentning i Rønnerhavnen og på hjemmesiden som PDF fil. 

Der sker mange ting på havnen, Johannes og Leo har altid gang i forbedringer og reparationer, men på en havn af vores 

størrelse er det heller ikke svært at finde arbejdsopgaver, der er stadig gang i udskiftning af broer, og det vil fortsætte et 

stykke tid endnu, vores materialegård har fået et ordentlig løft, der er blevet ryddet op og gården er blevet belagt med 

fliser, så den fremover er mere tilgængelig og mere overskuelig. 

Frederikshavn Kommune har for et par år siden oprettet et havneteam, et team af medarbejdere som havnene i 

kommunen kan trække på til de lidt større arbejdsopgaver på kommunens havne, de har bl.a. været brugt i Rønnerhavnen 

i forbindelse med udskiftning af broer. Også materialegården har de hjulpet med, det har været en stor hjælp for vores 

medarbejdere, alternativt skulle vi have købt arbejdskraft fra eksterne leverandører og så ville det helt sikkert have været 

til en anden pris, så alt i alt for vi lavet meget, for de midler vi har til rådighed. 

Vi holder i bestyrelsen møde 1 gang om måneden.Vi har en mere eller mindre fast dagsorden, nyt fra havnen, økonomi, 

opgaver, kommende arrangementer, er nogle af de emner vi drøfter på hvert møde. Derudover tager vi en gang bordet 

rundt, hvor alle i bestyrelsen får mulighed for at komme med emner som bør drøftes.               Der kommer på hvert møde 

mange ting på bordet og vi forsøger at løse dem så godt som vi kan, det er ikke sikkert at alle ting bliver løst så hurtig som 

vi kunne ønske os, men vi skal jo lige have i baghovedet at alle i bestyrelsen har et arbejde ved siden af, så det er kun 

fritiden der bliver brugt til bestyrelsesarbejde. 

Med venlig hilsen 

Formand, Henrik M. Christensen 

 

Redaktøren 
Davs´!  Jeg er den nye redaktør og hedder Bruno! 

Efter at havnens blad, Rønnerposten har ligget på bedding i et års tid, har jeg i starten af det nye år, sammen med 

bestyrelsen arbejdet med at få ”Den Gamle Dame” søsat igen! 

Tidligere har havnens formand Henrik Christensen, redigeret bladet i den ”Lille” A- 5 størrelse! 

Det gjorde han godt igennem en årrække, - men anså at bladet kunne se frem mod trængsler! 

De trængsler blev beskrevet i det sidste nummer af bladet forrige år, i martsudgaven, hvor bekymringen var stigende 

udgifter til porto, trykning af bladet og faldende annonceindtægter! 

I oplægget for opstart af bladet i A-4 størrelse, fokuserede vi på problemet, - at bladet gav underskud!  

Udgangspunktet der kunne sikre at havnen ikke ville få disse udgifter fremover, - eller at de fortsatte var at,- reducere 

udgifterne eller vælge en indsats, der delvis eller helt at eliminerede dem! 

Sidstnævnte løsning er lykkedes, så havnen ikke har udgiften mere på bladproduktion og udgivelser!  Det er lykkedes ved 

at portoudgiften er fjernet, og at medlemmerne henter Rønnerposten ved klubhuset! Samtidig er betænkelighederne ved 

den faldende annonceindtægt fjernet, så at der nu tegnet nye, der medfører en minimal udgift for havnen, - med udgivelse 

af bladet. Det er min målsætning fremover, at prioritere økonomien i bladet, - for så vidt muligt at være udgiftsneutralt! Jeg 

har troen på det lykkedes!                                                                                              

 

Jeg skal naturligvis selv redigere bladet, men jeg vil benytte lejligheden til at bede alle om at bidrage til et godt blad. Det er 

et blad for medlemmerne og I har selv stor indflydelse på hvad bladet skal indeholde. 

Fat pennen eller kameraet og vær med til at præge vort blad i fremtiden. 

Kom med nogle gode indlæg og læserbreve, - og være med i at sikre bladets fortsatte eksistens. 

Bladet er nu søsat og jeg glæder mig til samarbejdet med bestyrelsen og medlemmerne på havnen. 

Bruno Müller 
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Bestyrelsen 
Formand og Sekretær 

Henrik M. Christensen 
Fredensgade 9  9870 Sindal 
Tlf.: 29470485 
henrik@fredensgade.dk 

Næstform. og Husudvalget 

Per Bech Christensen 
Lærkevej 41D 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 40469553 
 fh-pnkopll@mil.dk  

Kasserer og PR- udvalg 

Johannes Frøstrup 
Mylius Erichsensvej 2 9900 Frh. 
Tlf.: 98429837 
frostrup@webspeed.dk 

Kim Hoppe 
Suensonsvej 18 3 th.  9900 Frh. 
Tlf.: 40404654 
 khoppe@mail123.dk 

Kontakt til Fritidsfiskerne 

Henrik Nielsen 
Esben Snaresvej 5 9900 Frh.  
Tlf.: 98431454 
HMN@kabelmail.dk 

Husudvalg 

Bjarne Christensen 
Ribegade 35  9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98428306 
bcnr1@webspeed.dk 

Lars R. Johansen 
Tennisvej 29  9900   Frh. 
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246 
Mail:tennisvej@nordfiber.dk 
 
(ny konstituering kommer i næste 
blad) 
_______________________________ 

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

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

 

 

Indhold i bladet 
1. Forside 
3. Formandens leder & Ny redaktør 
4. Indhold i bladet–Bestyrelsen-Deadline-Havnekontoret-Redaktionen 
5. Generalforsamlingen 2016 
7. Set & Sket 
8. Rundt om havnen     
9. Ny Knivlov på vej 
11. Status på legepladsen & Den første Rønnerpost i 1986 
13. Træskibene  
14. Beretning – Generalforsamlingen 2016 (1.) 
15.  Beretning -Generalforsamlingen 2016 (2.) 
16.  Kampagne om ”Sikkerhed til søs” - Udvidelse Frederikshavn havn 
17. Frederikshavn Træskibslaug 
19. Artikel Daconet 
21. Kommunens koordinator vedr. lystbådehavnene/ Priser bådpladser 
23. Genoplivning ”Anno 1780” - Udskiftning!  Benny gik ud af bestyrelsen 
25. Tilskud fra FRILUFTSRÅDET - Kræmmermarked d. 4. juni 2016 
26. INFO om  Kollektiv Dødsulykkesforsikring 
27. Redskabshusene -  Bådudstyr i Vestbyen 
28. To områder ved Frederikshavn havn,-hvor sejlads er forbudt! 

 

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

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

 

UDGIVELSESDATOER & Deadline 
Nr. 1. feb  • indleveringsfrist til redaktionen 15. jan.     
 Udkommer i dagene: d. 12.2    
 Nr. 2. apr • indleveringsfrist til redaktionen 15. mar.       
Udkommer i dagene: d. 12.4 - 13.4 
Nr. 3. juni • indleveringsfrist til redaktionen 15. maj             
 Udkommer i dagene: d. 14.6 - 16.6 
Nr. 4. sep  • indleveringsfrist til redaktionen 15. aug.             
 Udkommer i dagene: d. 13.9  - 14.9 
Nr. 5. nov  • indleveringsfrist til redaktionen 15. okt.                         
Udkommer i dagene: d.15.11 -16.11  
__________________________________________________________________________ 
 
 

mailto:frostrup@webspeed.dk
mailto:khoppe@mail123.dk
mailto:HMN@kabelmail.dk
mailto:bcnr1@webspeed.dk
mailto:ronnerhavn@mail.tele.dk
http://www.roennerhavnen.dk/
mailto:bruno@knudensvej82.dk
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Generalforsamlingen 2016 

 

-af Bruno Müller 

Efter flere gange kom vi igen til Rønnerhavnens generalforsamlingen, - der blev afviklet i Maskinhallen! 

Opstarten af mødet bar præg af at medlemmerne så frem med forventning til et godt møde! 

Både indeholdende en god debat og at finde ud af, hvordan de som medlemmer så på den linje ledelsen har lagt! Ingen tvivl 

om at formanden, Henrik Christensen var i humør og det bar tydelig præg af både pligt – og glæde!  

Og ligeledes at formand glædede sig til dagen med de delegerede, og at han sammen med alle så frem til de aktuelle emner 

der skulle berettes om,- og forventning om  alles taletid vil blive brugt på det. 

Formanden indledte beretningen med de væsentlige ting og begivenheder i årets løb! 

De delegerede fik i vid udstrækning indfriet forventningerne om de vigtigste pointer! 

Den gennemgående linje i formandens beretning og det var, - at det gav anledning til at kunne fortælle om Rønnerhavnens 

arbejde og virke! 

Opfordringen kom igen til de delegerede!  

Beretningen skulle gerne ha´ det efterslæb,- og  at der selvfølgelig skulle være muligheden for at høre medlemmernes 

mening. Og det kom! 

Og så var generalforsamlingen godt i gang, - og indholdet af overlader vi til 

vores formands beretning  her  i bladet!                     

 Alt i Alt! Et rigtig godt møde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 50 medlemmer var mødt op! 



6 

 

 

 

 



7 

 

     SET & SKET!                   

                

 

                                                      

 SMS -Varsel Dårlig Vejr fra DMI ophører. 

 I stedet kan det ses på www.dmi.dk 

 

 Vandet i Kattegat - det 

klareste siden 1989 

Målt på sigtdybde var vandet i 

Kattegat og i andre  åbne, indre 

danske farvande i 2013 det klareste 

siden 1989. Større klarhed i vandet 

som følge af især mindre algevækst tillader sollyset 

at nå længere ned i vandsøjlen og blandt andet 

gavne stenrevenes fastvoksende tangplanter og 

dermed det samlede økosystem på revene. 

______________________________________________________ 

 

Sejlere & Fritidsfiskere!  

Ny supercomputer til DMI 

sikrer bedre vejrudsigter! 

Der er en ny supercomputer på vej 

 til DMI. Den skal amerikanske Cray 

 levere, og fra foråret 2016 overtager 

 den ansvaret for det danske vejr - fra Island. 

   Har I Hørt! 

  
Spørgsmål til bestyrelsen! 

- Er det tilladt at svømme i havnen? 

Ja! - Bare ikke hurtigere end de 

 tilladte 3 knob! 

__________________________________________________________ 

H v a d  h e d d e r  R ø d s p æ t t e n   

-  u d e n  f o r  D a n m a r k ?  

 
N o r g e : Rødspette, gullflyndre -  
S v e r i g e :  Rödspätta, rödspåtta   
F i n l a n d :  Pleuronectes Platessa- 
E n g l a n d : G o l d b u t t P l a i c e    
Tyskland: Scholle  
F r a n k r i g : Plie, carrelet   
Færøerne: Reyðsprøka Skatkoli  
L a t i n :  P l a t e s s a  
 

Skal der være BRUGTBØRS i bladet? 

 
Redaktionen hører gerne meningerne! 

Hvis der kommer positive vibrationer, vil der 

komme retningslinjer for annoncering!  

Har du noget til salg!  Kontakt redaktionen! 

TLF . 23 45 81 87  mail :  bruno@knudensvej82.dk 

 

http://www.dmi.dk/
http://www.google.dk/imgres?q=billeder+af+%C3%A5l&start=354&hl=da&sa=X&biw=1265&bih=540&tbm=isch&tbnid=5M-3mvCegn0gtM:&imgrefurl=http://skole.lf.dk/Laeremidler/Raavareguide/Fisk_og_skaldyr.aspx&docid=7zGjfpA-eMiluM&imgurl=http://skole.lf.dk/Laeremidler/Raavareguide/~/media/skolenoglandbruget/Grundskoler/Laeremidler/Raavareguide/8 Fisk og skaldyr/Billede_fladfisk.ashx?w=200&h=106&as=1&w=200&h=106&ei=eE48UabdO4z5sgbLpoHYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=213&vpy=310&dur=4040&hovh=84&hovw=160&tx=78&ty=45&page=16&tbnh=84&tbnw=160&ndsp=24&ved=1t:429,r:55,s:300,i:169
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DATA-BASEN 

Havnemesteren oplyser at der 

er kommet ca. 30 tilmeldinger!  

Til dem der ikke er med! 

Den fungerer ved at du er 

tilmeldt v. din mobil / e-mail! 

Her igennem sendes det til alle 

- du får du besked varsel om 

dårligt vejr, skybrud, ell. lign.!! 

Det er gratis og kan være en 

god livsforsikring! 

 

Rundt om havnen 

 

Frivillig oprydning på 
havnen 
Der er ikke noget nyt om 
pensionistteamet! 
 

Flydebroerne 

 
Masser af Flamingo 

 
Klar til at blive søsat 

 
Bro 4 på plads 
 

Grillpladserne  
Grillpladserne bliver til foråret 
udstyre med skovl og spand! 
Samtidig er det planerne at der 
opsættes et hegn eller stakit 
omkring pladserne! 
Arbejdet forventes klar d. 1. juni!            

Forsøg på indbrud 

Der har været uvedkommende 
gæster ved Garnhuset! 
Skaderne er udbedret! 

Brosektionerne 

 
Roklubben har overtaget en af de 
gamle brosektioner. 
 

Fejemaskine 
Der er indkøbt en fejemaskine til 
havnen. 
 

Havnemesteren 
oplyser! 

 
- ” Firs-Meterbroen” er snart 
klar i foråret  med EL,- og har 
fået etableret vand! 
 

Oprensning                                       
I november 2015 blev der oprenset 
i inderhavnen!              På ydersiden 
af bro 1 og bro 9 samt ind forbi 
hammeren fra bro 9 indtil bro 6 .I 
alt oprenset 2500 m3, som blev 
transporteret til slambassinnerne 
hos Frederikshavn Havn. Pris ca..     
175 kr. pr m3 ekskl. moms. 
 

Indsejlingen 
Der er påbegyndt oprensning af 
indsejlingen, hvor det forventes at 
der skal graves ca. 5000 m3! Dette 
sand kan dog anvendes som 
sandfodring ud for Palmestranden. 
Oprensningerne bliver betalt 
igennem Brugs – afgiften, som vi 
indbetaler til Frederikshavn 
Kommune  
 

Ny mand  
Den nye mand, Per er ansat med 
løntilskud igennem kommunen!  
Per er her indtil udgangen af april 
måned! 
Velkommen til Per og tag godt 
imod ham! 
 

 

Hjælp Gæstesejlerne! 

Få et ”FRI”- skilt når du drager på 

længere sejlads. 

Orienter gæstesejlerne ved 

ankomst – om:! 

Udenfor kan åbningstid Nøgler til 

bad og toilet afhentes hos 

Restaurant ”Penna’s” mod 

betaling af havnepenge. 

Poletter til bad og vaskeri kan 

købes sammesteds. 

Ved afrejse udenfor åbningstid 

skal skyldig pladsleje erlægges i 

postkassen ved havnekontoret 

Container 

Bestyrelsen har modtaget en 

ansøgning fra Trækfuglene og 

Legepladsudvalget! Det angår 

opsætning af en container til borde 

og bænke! 

Der aftales møde om detaljerne!. 

Projekt Klubhus 

Der er nedsat et udvalg der skal 

arbejde videre med projekt ”NYT- 

klubhus” Man afventer og det er 

sat på Stand Bye 

 
Mens man afventer, har man jo det 

nuværende! 

Betalingsautomater 

Der er indløbet tilbud på 

Betalingsautomater!

 
Kan se sådan ud! 

Bestyrelsen har gennemgået det og 

finder det som fornuftigt!                                       

Dog eftersøger man alternativer 

vedrørende opkrævning! 
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__________________________________________________________ 

Ny forenklet knivlov på vej!  

- af Bruno Müller 

 

Politikkerne er på vej med en helt ny knivlov, hvor kursen skærpes over for 

knive i blandt andet nattelivet, men hvor reglerne samtidigt lempes for 
almindelige mennesker, så man kan tage på jagt eller sejltur uden at bekymre 
sig om at overtræde loven. 
I forslaget ligger der det, at man strammer reglerne i forhold til knive,- og at 
man ved lov  især skærper straffen for dem der misbruger loven!                                                                                                                                                                    
Det drejer sig bl.a. om i de kriminelle miljøer, ved at f.eks. man medbringer 
den i f.eks. i nattelivet og ved andre lejligheder. 

Mere gennemsigtighed i forslaget! 
Ligeledes kan vi se frem til at det indebærer en ny og forenklet lovgivning om knive, og at reglerne om at knive samles i en 
ny og selvstændig knivlov.  
Personlig mener jeg at dette forslag giver god mening, - i det at det vil sikre bedre overskuelighed og gennemsigtighed, - 
for eksempel uanset om man Sejler, fisker, jæger eller andet godtfolk, - så har det i en årrække været svært ved at tolke 
den nuværende lov, der nu endelig ser ud til at ophøre. 
Længe savnet er det, - og at det helt sikkert er fornuftigt, og at det handler om at komme knivene i nattelivet og i de 
kriminelle miljøer til livs.  
 
Vi må jo frem til at dette nye lovforslag bliver vedtaget, - og jeg vender tilbage her bladet med den endelige lov-tekst! 
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Arne Andersen Frederikshavn A/S - Anholtvej 8, 9900 Fr. havn 
Tlf: 9842 2847- esi@arne-andersen.dk - www.aa-frederikshavn.dk 

 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              METAL Vendsyssel 
                                                                               Håndværkervej 2    9900 Frederikshavn 

                                                                                                             96 22 23 24    vendsyssel@danskmetal.dk  

 

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


11 

 

 RØNNERPOSTEN – den spæde start i firserne! 

- af Bruno Müller 

 

Faktisk har medlemsbladet 30 års jubilæum i år, - og det er i og for 

sig ikke noget man fejrer, når det ”kun” er 30 år! Men da bladet blev 

indstillet i marts sidste år, - lad os kalde det for ”Den gamle 

Rønnerpost”, vil det nok i dag være vanskelig for en del at erindre, - 

hvad bladet indeholdt!  

Der står ikke mindre på forsiden, - at det er den 31. udgave i 2015! 

Nu er det jo ikke noget at tærske langhalm på! Men når du her på 

siden kan se, at der på den første udgave af bladet her på havnen, - 

står 1986! Så er der gået et  eller andet galt i ” Tælleriet”! 

 Så lad os slå fast at Rønnerposten har 30 års jubilæum i år!  

Dengang… 
 Hvem sad egentlig i bestyrelsen og hvem var de pionerer der var 

startet op med at få en jollehavn af en ret så stor størrelse, - sat i 

drift!  

Det er sjovt at læse de gamle blade, for det fortæller meget om 

hvordan det var at være på havnen dengang, men man kan også 

se, at tingene trods alt ikke har forandret sig så meget, som vi ofte 

går og tror. Alt det om at det var bedre i “gamle dage” eller “da jeg 

var barn” holder ikke helt,- og det har især de unge ikke ret 

meget lyst til at høre på!  Men i de første blade kan man se,- at dengang som nu,- det  kneb ikke med mod på visioner for at 

udvikle havnen - Lidt mere om ”Før i tiden” – i de kommende blade!  
 

 

Status på Rønnerhavnens Naturlegeplads  

- Af Palle Thomsen 

Der er i løbet af det sidste år blevet skiftet nogle stolper, 

samt opsat nye ophæng til gyngerne. 

Vi skal have udskiftet en træstamme og vi arbejder stadig 

på at få bygget et sørøver legeskib. 

Mht. sørøverskibet, har vi nu fået slået nogle streger som 

vi arbejder videre på.                                                                          

Det er vores håb, at det allerede vil blive bygget i år.                                                                                                                             

Vi mangler dog stadig en bygmester, men mon ikke vi 

finder en når den tid kommer. Legepladsen er rigtig godt besøgt af Frederikshavnske børn, og rigtig mange sejlere benytter også 

legepladsen. Det er vi naturligvis rigtig glade for, men vi har et problem med at vores sandkasse legetøj forsvinder. Vi opfordrer 

alle til at være med til at værne om legepladsen, så den forsat kan være til glæde og gavn for alle børn og barnlige sjæle. 

 Kræmmermarkedet bliver i år, lørdag den 13. august, og her håber vi på at lige så mange kræmmere og gæster vil komme forbi, 

ligesom de foregående år. Indtægterne fra Kræmmermarkedet går jo til legepladsens vedligehold samt indkøb af nye 

legeredskaber. 
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[Skriv et citat fra dokumentet, 

eller gengiv en interessant pointe. 

Du kan placere tekstboksen et 

hvilket som helst sted i 

dokumentet. Brug fanen 

Tekstboksværktøjer til at redigere 

formateringen i tekstboksen med 

uddraget.] 

 

 

RKT  E L- DIESEL 

MARINETEKNIK 

- det ordner vi ! 

v. Rudi Finn Kristensen 

Toftegårdsvej 28 

 9900 Frederikshavn 

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009 

Mail: rkt@live.dk  

 

Vil du have dit logo 

eller annonce her? 

Så ring på 23458187 

mailto:rkt@live.dk
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En god lejder kan redde liv! 

- af Bruno Müller 

Det værste der sker og alle frygter, er at falde over bord!  Uanset hvilken slags sejler man er! 

Som regel er fritidsfiskerne flest af dem som begiver sig på havet, hvor man er alene ombord! 

Sejlerne har som regel større både med gode faste lejdere og er typisk mere end én ombord! 

Straks værre står det til med de mindre joller og både hvis uheldet indtræffer! 

Det gør situationen endnu mere vanskelig, hvis det skulle ske at man falder udenbords, -også selv om man har 

sin redningsvest på! 

Den kan holde den forulykkede flydende og kan være medvirkende til at man kan få klarhed over situationen, - 

ved f.eks. tænke over hvor dan man kommer op i f. eks. jollen igen!  

Som skrevet, - hvis man er alene og alligevel er så heldig at jollen ikke er drevet væk- er der chancer at komme 

op ved egen hjælp! 

Hvordan kan men eventuelt komme op? 

Hvis ikke man i forvejen har tænkt over at sådant kan forekomme, - eller at man ikke har forberedt sig, - så har 

man muligheden at flyde hen agter! Få fødderne op de vandrette flader på motorens ”Ben”! 

Det kræver at man har nogenlunde god fysik, - og min erfaring er, at når først man havner i ”Baljen”, - opstår 

der uanede kæfter! Så der er altid en chance! 

Har man tænkt over hvordan man vil reagere ved et ”Fald over bord” uheld, - vil det være en god ide  at købe en 

af de ”rebstiger” – der i øvrigt har flere navne som MOB –Stigen (Mand Over Bord) og andre betegnelser som 

Redningslejdere og Redningstiger!     

Den kan redde liv for små penge!                                                                                                                                                                                                         

De findes på markedet i alle mulige udformninger og priser.  

Om dette kan jeg oplyse at den billigste jeg har set er en ”To-Trins” til 167,- kr. og hvert trin og jo flere der er 

koster som regel! En ”Fem-Trins” kan fås for 350,- kr.! 

De findes i mange modeller! 

 

Hvis du står og skal købe en sådan, -vil det være en god ide at tjekke om du kan udløse den nede fra vandet, - og 

jeg vil nævne at disse redningsmidler har den ulempe,- at når den er fastgjort og hænger over lønningen ned i 

vandet!  

Så vil den ved at man træder op på den, - ”Svinge ind under jollen,- og dermed gøre det vanskeligt  at kravle op 

,- og som sagt kræve god fysik! 

 

Der kan skrives meget om at give gode råd om forebyggelse og redning af ”Mand Over Bord” emnet! 

Jeg opfordrer til at gå på Nettet ved SØSPORTENS SIKKEHEDSRÅD`S Hjemmeside og læs denne pjece! 

  
Denne pjece ”Mand over bord” kan hentes på nettet ved. http://soesport.dk/ 



14 
 

Velkommen til 
Generalforsamlingen                   
Mandag d. 14. marts 2016 

Beretningen 
Vi har i 2015 mistet nogle trofaste 
medlemmer 
Willy Haakanson Henrik Barrit  
Valde Gotlibsen  Uffe Thomsen 
Vi rejser os og holder 1 minuts 
stilhed. Ære være deres minde. 
 

 
Formanden aflagde beretningen 

Vi vil i bestyrelsen gerne foreslå 

Bruno Müller som dirigent, er der 
andre forslag? Ordet gives til Bruno. 
 
Beretning 2015 

Hvordan gik 2015? 
Ja så er der igen gået et år siden 
sidste generalforsamling, i min 
beretning sidste år fortalte jeg lidt 
om hvad der skulle ske i 2015, jeg 
nævnte blandt andet at vi ville 
forsøge at lave et pensionistteam, et 
team som på frivillig basis kunne 
stille sig til rådighed med lidt 
arbejdstimer på Rønnerhavnen, jeg 
vil ikke lige frem sige at vi har haft 
succes med det, der har været en 
masse spørgsmål omkring forsikring, 
det har vi dog løst, så alle er dækket 
ind med de arbejdstimer de ligge i 
Rønnerhavnen, derudover blev vi 
bekendt med at efterlønnere ikke 
umiddelbart må udføre frivilligt 
arbejde i en forening som vores, 
men når alt kommer til alt er 
projektet stadig i gang, vi mangler 
dog pensionister, vi har fundet en 
kompetent koordinator, Jens Munk, 
så vi håber der kommer mere gang i 
det her i 2016.  
 
Lørdag d. 13/6-2015 havde vi 
arrangeret arbejdsdag på havnen, 
der blev på dagen udført  
mange små opgaver, der var 
desværre ikke så mange  
 

tilmeldte, men vi vil igen i 2016 
arrangere arbejdsdag, så hold øje 
med Rønnerposten og hjemmesiden. 
 
Sidste år fik vi taget bundprøver af 
havnebassinerne, selvom de ikke var 
videre opløftende, resulterede det 
dog i at vi fik opgravet en del 
bundmateriale i havnen, pga. 
prøvernes resultat, blev alt det 
opgravet materiale sendt til deponi. 
Der blev opgravet 2500 m3. 
 
Vi havde ikke prisstigninger på 
bådpladser i 2015, den gode stil vil vi 
fortsætte, så heller ingen stigninger 
på bådpladser i 2016.  
 
Der var en del debat i 2015 omkring 
udvidelsen af Frederikshavn Havn, 
mest af alt fordi vi ikke på sigt, trods 
Cowis rapport, kunne overskue om 
udvidelsen fremover vil kunne have 
indflydelse på tilsandingen af 
Rønnerhavnen, derfor holder vi 
holder vi frem over styr på om der 
sker ændringer i tilsandingen, vi har 
gjort indsigelse, hvor vi udtrykker 
vores bekymring om den fremtidige 
tilsanding. 
 
For 2 år siden blev der oprette et 
udvalg der skulle kigge på nyt 
klubhus, jeg kan ikke sig at det har 
været en succes, vi har holdt 4 
møder, og det første møde startede 
med at vi diskuterede hvad vores 
behov ville være og vi skulle komme 
med ideer, der var mange gode 
ideer, men jeg personligt synes at de 
var skudt lidt over mål, jeg mener vi 
skal være realistiske, og se på hvad 
vores behov er, både 
størrelsesmæssigt men også 
økonomien i det, jeg synes vi fremad 
rettet skal arbejde videre med 
planerne. Det er jo ikke sådan vi ikke 
har tag over hovedet, det 
nuværende klubhus der fungere 
efter hensigten, selvom det et par 
gange om året er lidt for lille. 
Vi har i efteråret investeret i en ny 
varmepumpe til klubhus, kontor og 
baderum, vores oliefyr var tæt på at 
stå af, så vi skulle finde en løsning, 
det er dog sådan at løsningen vi har 
valgt også er fremtidssikret, så den 
kan bruges i et nyt klubhus, hvis det 
kommer dertil. 

 Selvom varmepumpen først blev sat 
i drift i efteråret, kan vi allerede nu 
spore en besparelse. 
 
Vi arbejder stadig på at få ventelister 
på hjemmesiden, hverken venteliste 
på bådpladser eller huse er voldsomt 
lange, men vi forventer at finde en 
løsning her i foråret. 
 
Der var på sidste generalforsamling 
en debat omkring pukler i havnen, 
efter uddybning, vi har undersøgt 
om uddyberen har mulighed for at 
trække en bom hen over bunden 
efter uddybning, men det har han 
ikke mulighed for, men han vil gøre 
sit til at der ikke er pukler nogen 
steder, efter han er færdig. 
 
I løbet af 2015 er projektet med 
udskiftning af broer i Rønnerhavnen 
kommet så langt, at ca. halvdelen af 
broerne er skiftet. Der mangler 
således ca. 500 m bro. Det er planen 
at fortsætte udskiftningen, det er 
tydeligt at de gamle broer næsten 
alle er revnede og dermed er 
armeringsjernene tæret, i de nye 
broer bruger man ikke armering af 
jern, man bruger plasticstrimler, som 
er blandet i betonen, det er en kendt 
teknologi og bruges også andre 
steder i verden til bådebroer. 
 
Vores materialegård fik sidste år den 
helt store tur, oprydning, 
fliselægning, det har gjort det mere 
overskueligt og anvendeligt. 
 
I 2015 er der indkommet 
vedligeholdelsesbidrag på 620 
tusinde, men udgiften har været ca. 
820 tusinde, den store udgift 
hænger sammen med den tidligere 
omtalte uddybning af 
havnebassinerne, vi har været 
opmærksomme på udgiften og har 
de foregående år reserveret de 
ekstra midler. 
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Der har i 2015, løbende udskiftet 
defekte y-bomme. 
 
Oprensning af indsejlingen foregår 
efter nye retningslinjer, i dag sejler vi 
ikke rent materiale til klappladsen 
syd for Frederikshavn, meget af det 
materiale som bliver garvet op ved 
indsejlingen, formoder vi kommer 
fra Palmestranden, så det bliver lagt 
tilbage på Palmestranden i daglig 
tale by-pass, det er vanskeligt at sige 
om det har ændret på forholdene, 
men fakta er, at Rønnerhavnen er 
den eneste havn i kommunen der 
har fået mindre mængde at oprense 
de sidste par år. 
 
Vi har i 2015 holdt en række 
foreningsmøder, vi startede med at 
alle foreninger på Rønnerhavnen 
blev inviteret med til møderne, men 
en del har trukket sig, de melder 
klart ud at de ikke er interesseret i et 
tættere samarbejde, vi vil dog også i 
2016 holde foreningsmøder, med 
dem som stadig er interesseret, der 
bliver drøftet mange ting, ting der 
bliver løst hen af vejen. 
Det resulterede også i at vi fik at 
samarbejde med 
grundejerforeningen Sindallund 
omkring Sankt hans bål. 
 
Der blev også i 2015 afholdt 2x 
kræmmermarked, de var begge godt 
besøgt, især Legepladsudvalgets 
kræmmermarked i august, de fik et 
godt overskud på kontoen til indkøb 
af legeredskaber og vedligeholdelse 
af legepladsen. 
 
Vi har i 2015 haft godt 500 gæste 
overnatninger i Rønnerhavnen, et 
lille fald i forhold til forrige år, jeg er 
lidt usikker på om det skyldes vejret, 
eller der kan være andre årsager. 
 
Der blev også i 2015 indkøbt 
bagagevogne til brug på havnen, de 
har været brugt flittigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Også sidste år var vi uheldige at blive 
ramt af flere omgange tyverier, det 
er meget uheldigt, vi skal alle 
sammen holde øje med hvad der 
sker på havnen, især i de mørke 
måneder, man skal sikre sit grej og 
udstyr på bedste måde.  
Fydico? 
 
Fiskeriet i 2015 …. 
Henrik Nielsen fortæller at fiskeriet 
har været godt sidste år, især 
fladfisk, kulsøer og stenbidere. 
Fiskeriet efter fladfisk har i sær 
foregået ud for Jerup og Ålbæk, 
kulso/stenbiderfiskeriet har forgået i 
områderne ud for Rønnerhavnen. 
Tunge- og torskefiskeriet har ikke 
været noget videre at snakke om. 
 
Forrige år havde vi en del problemer 
med fiskeaffald på marken mod nord 
og i havnen, der har ikke været talt 
meget om det i den senere tid, så vi 
håber at det er løst. 
 
Hvad skal der ske i 2015? 
Vi forsøgte sidste år at forbedre 
internetdækningen i havnen, men vi 
mener stadig ikke det er 
tilfredsstillende, så vi er i gang med 
at undersøge andre løsninger. 
 
Der vil løbende i 2016 blive udskiftet 
y-bomme som er defekte, den gamle 
flisebelægning på stierne er i så 
dårlig stand at der skal gøres noget, 
vi vil arbejde på en løsning, enten en 
total omlægning eller et asfalt lag 
oven på de gamle flise 
 
I henhold til vores 
vedligeholdelsesplan ligger der i den 
kommende tid en udfordring på 600 
til 700 tusinde, til renovering af 
molehoveder, vi vil se på opgaven og 
sætte arbejdet i gang, når vi har helt 
overblik over omfanget. 
 
Der skal gerne i år komme flere 
grillpladser og vi forsøger også at 
forbedre dem der er etableret, med 
en eller anden form for 
afskærmning/stakit. 
 
 
 
 
 
 

Sidste år meldte vi ud at 
Rønnerposten ville stoppe og vi ville 
i stedet udsende nyhedsbreve, det 
gav lidt udfordring, vi kunne ikke 
rigtig få det med nyhedsbrevet til at 
fungere, jeg tror at det samme 
nyhedsbrev blev sendt ud 3 eller 4 
gange, vi lavede en funktion på 
hjemmesiden hvor man kunne 
tilmelde sig nyhedsbrevet, der har 
dog kun været 43 tilmeldinger, det 
kan man ikke sige er mange når vi er 
knap 500 medlemmer i foreningen. 
Vi prøver nu at genoplive 
Rønnerposten, dog i en lidt anden 
udgave, og på andre betingelser, den 
udkommer første gang her i marts 
måned, Bruno Müller er redaktør, 
det er vi sikker på at han vil klare 
flot, Rønnerposten vil ikke blive 
udsendt til hvert medlem, men kan 
på udgivelsesdagen afhentes på 
havnen 
 
I lighed til sidste år, vil vi igen 
forsøge at få et samarbejde med 
Sindallund grundejerforening 
omkring Skt. Hans bål. 
Der vil igen i år blive afholdt 2x 

kræmmermarked.   Etablering af 

stenrev. - Blå Fritid – Havne og Kys 



16 

 

       

Stor kampagne om sikkerhed til søs! 

-af Bruno Müller 

Jeg har deltaget i et møde sidste år i Søsportens Sikkerhedsråd, - og med andre organisationer om 

tilrettelæggelse af en ny treårig kampagne om bedre sikkerhed til søs!                                                                             

Initiativet er skabt i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden, - og med baggrund i en ny 

undersøgelse der viser, at for mange danskere ser stort på sikkerheden til søs! Desværre viser denne 

undersøgelse ligeledes, - at fritidsfiskerne er blandt dem med mange drukneulykker!  

Det er jo ikke uden grund at Trygfonden tager dette alvorligt og støtter økonomisk med 3 millioner kr.- især når 

det fremkommer ligeledes at knap halvdelen af alle og forskellige fritidssejlere undlader at tage redningsvest på, 

når de tager ud på vandet.  

 Der er mange delte vande i problematikken om,- det er ulejligheden værd at tage en vest på når man 

som fritidsfisker sejler ud! 

Det har samtidig givet anledning til utallige diskussioner om brug af vesten,- og ligeledes  forslag til hvordan man 

bedst og sikkert kan efterkomme i det sejlerorganisationerne! 

Denne debat har verseret i en årrække,- og jeg kan mærke at der er ved at ske en holdningsændring,- men at der 

stadig mangler en del forståelse,- hvilket også fremkommer i statistikken 

Vigtigheden over for sig selv og sin familie! 

Man kan som fritidssejler gøre meget for at sikre dette,- og erindre at den allerbedste livsforsikring vi har,- er 

den ”Der sidder mellem ørene”! 

                                       

 INFO Frederikshavn Havn 

  
FØRSTE ETAPE AF HAVNEUDVIDELSEN GIK I GANG 1. MARTS 2016. 

  Skibet Magni R er startet med at pumpe sand til baglandsareal & fundamentet for 
sydmolen Der forventes indpumpet ca. 10.000 m3 sand i døgnet, hvilket i perioden 
frem til 14. april 2016 vil udgøre ca. 450.000 m3 sand til opfyldning af baglandsareal. 
Dette svarer til 22.500 lastbiltræk med sand. 

Herudover tilføres 80.000 m3 sand fra farvandet ved Læsø, som skal bruges til etablering af sydmolen. 
Når etape 1 er færdigbygget, vil der i alt være flyttet ca. 2,5 mio. m3 sand.  
Bagsiden af bladet! Positionerne i de to forbudsområder hvor sejlads er forbudt vedr. havneudvidelsen! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.dk/url?url=https://plus.google.com/108403763674065941185&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rpYRVbn9Ice6UfiFgMAN&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH8mxWhRDXkW3RTxF59PaxrSe7Vhw
http://www.google.dk/url?url=http://dhif.dk/document/default.asp?documentID=343&id=819&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQ9QEwBGoVChMI3Lz9ucThxgIVRb1yCh2wwQep&usg=AFQjCNHmYE8QCsKPV2jp7bemSeet6bXlPQ
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”Frederikhavns 

Træskibslaug” 

Det er med glæde at man nu igen 

vil udgive Rønnerposten, i en fornyet 

udgave, jeg håber at mange får gavn 

og glæde af det. Der kan være meget 

god læsning og informationer, som 

havnens brugere ikke får til daglig, så 

fat pennen og lad andre vide om 

syslerne på vor dejlige havn. 

 

Træskibslauget 7 år! 
Træskibslauget har nu eksisteret 

siden 2009, vi har i den tid været 

oppe på at have haft ca. 30 skibe 

igennem som medlemmer, men er 

desværre kun ca. 15-18 medlemmer 

tilbage, grundet salg af skibe eller 

køb af glasfiber skibe … men lad det 

være sagt … alle er velkomne som 

medlem af vort laug, dersom man 

syntes at træbådene skal bestå og vil 

støtte op om ideen bag lauget.  

 

Bygger man træbåde? 
Alle ved jo at træbåde ikke er noget 

man bygger mere, prisen er dels for 

høj … løber nemt, op i tæt på en 

million, for materialer og arbejdsløn 

… derfor er vi nødsaget til at passe 

rigtigt godt på de træskibe der er 

tilbage. Det gælder store som små … 

mange  

 

 

 

kender jo de store TS- skibe fra 

træskibstræffene rundt i landet, de 

drives jo af frivillige og gode 

sponsorer, således at de kan bevares 

mange år endnu. 

Betaler selv! 
Således er det ikke med de små 

privatejede træskibe, vi har ikke 

nogle rige sponsorer, vi må betale 

selv og det gør vi gerne, da alle jo er 

”træskibsnørder” og gerne vil bevare 

alle de fine klenodier og klassiske 

småskibe som stadig findes. 

 

Da det ej heller er uden 

omkostninger at holde et sådant 

laug i gang, med eget klubhus på 

Rønnerhavnen, så vil jeg opfordre til 

at man slår et slag for vort laug, samt 

melder sig ind som medlem, for at 

støtte op om hele ideen, at bevare 

vore gamle træskibe, medens vi kan 

og stadig har lidt nostalgi om vor 

svundne kultur, en arv der kun 

fortjener det bedste.    

 

 

 

 

 

 

Links til gode træskibs 

hjemmesider: 

www.skibslaug.dk      

www.defaele.dk     

www.trabat.se 

 

En flåde af træskibe! 
Der findes intet større, end at se en 

flåde af træskibe, med signalflagene 

over tops, samlet til kræmmermarked 

i Rønnerhavnen, det tiltrækker altid en 

masse gæster og god snak om vor 

gamle kulturarv. 

 

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner 

Birger fra 

Frederikshavn Træskibslaug 
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Filial med grej til fiskeri & sejlere i Ålbæk! 

 
- Bruno Müller 

I Ålbæk  har Frydendahl en stor filial med grejer til  sejlere ,fritids, - og erhvervsfiskere! 

Firmaet Frydendahl, kendes også på navnet Daconet, - og her finder vi 52 årige Jens Christensen der styrer denne afdeling i 

Vendsyssel. 

    - Før hed virksomheden Ålbæk Garnhandel, - og den solgte jeg  for ca. 17 år side til Frydendahl,- siger Jens ! 

Den daglige handel foregår her fra virksomheden, - men mest med sms og mail fra de mange kunder,- der omfatter 

fritidsfiskere, sejlere, erhvervsfiskere og flere vodbinderier! 

Et solidt kundenetværk! 

   - Grunden til,- siger Jens, at jeg har et solidt netværk til at levere og  en god kundekreds er,- at jeg får varer hjem op til 2- 3 

gange ugentlig. Men skulle det ske at en bestemt vare ikke er på lager,- så leveres det hjem fra Frydendahl i  Hvide Sande i løbet 

af få dage! 

Det er tilfredsstillende for mig at med mange års erfaring, kan jeg vejlede om det bedst egnedede grej,- både til erhvervsfiskeriet  

og den helt ”Nye” Fritidsfisker der skal ud for første gang,- smiler Jens, der  tilføjer at det ligeledes er vigtigt at grejet passer til 

det område hvor der skal fiskes,- og   Jens fortsætter med at sige: 

  - Vi har rigtig mange kunder i Norge og kundenetværket er udvidet på den måde,- at uanset på hvilken side at Vendsyssel der 

lander en nordmand med en færge,- og som har bestilt varer! Så møder vi dem gerne ved færgen og leverer. Men ellers er der 

handel og levering tit hele døgnet  til fiskeriet! 

Med i udviklingen  

Er der projekter eller anden udvikling i gang Jens? 

    - Vi forventer meget af udviklingen til Norge, - og det er med ruser til Leppefisk, der herhjemme kendes som Berggylten! Den 

er fantastisk til at holde lusene væk fra laksene der er i de store havbrug! Laksen der er en kæmpe eksport fra Norge, - og alene 

hver halve time kører der et lastvognstræk der fra med laks. 

Jens Christensen slutter med at sige: 

   - Min målsætning er stadig  fremover, vi står for grundig service og vejledning  til alle der har med fiskeri at gøre! 

     -  Det er vigtigt for os at vi kan tilpasse grejer og varerne efter kundens ønske,- slutter Jens 

            

                                                                            

                                                          Velkommen!   Et besøg værd med gode tilbud!                                                                                                   
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Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen 
 

             

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

mailto:penna@pennas.dk
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Løbende arbejde på havnen  

- af Birger Isaksen, koordinator for kommunens lystbådehavne 

I løbet af 2015 er projektet med udskiftninger af broer i Rønnerhavnen kommet så langt at ca. halvdelen af broerne er skiftet. 

Der mangler således ca. 500 m. bro. Det er planen at fortsætte udskiftningen. Det er tydeligt at de gamle broer næsten alle er 

revnede og dermed er armeringsjernene tæret. I de nye broer er der ikke armering af jern. Armeringen er plasticstrimler som er 

blandet i betonen. Det er kendt teknologi og bruges også andre steder i verden til bådebroer. 

    

- Fast arbejde fremover                         

I 2015 er der indkommet et vedligeholdelsesbidrag på 618.835 kr. Der har været udgifter for 

821.025 kr. Den store udgift for året hænger i høj grad sammen med at 

oprensningsmateriale fra havnebassinet skal køres til depot ved Frederikshavn havn. Vi var 

opmærksomme på ekstraudgiften og havde i de foregående år reserveret penge, så der var 

midler til oprensningen. Det er svært på nuværende tidspunkt at gætte på mængderne der 

skal fjernes i år, men mon ikke det ligner 2015 hvor der blev brugt knap 180.000 kr. på ordinær oprensning af indsejlingen.               

Der foretages løbende en udskiftning af y-bomme. Dette fortsætter i 2016. Den gamle flisebelægning på stierne står til 

omlægning. Vi arbejder i øjeblikket på forskellige løsninger som ren omlægning eller asfalt ovenpå fliserne.  

Oprensning af indsejling foregår som bekendt efter nye retningslinjer. I dag sejler vi ikke rent materiale til klapplads syd for 

Frederikshavn. Materiale som forsvinder ved Palmestranden hentes ved havnen og lægges tilbage. I daglig tale hedder det by-

pass. Det er svært at sige om det er det der har ændret på forholdene, men fakta er at Rønnerhavnen er den eneste af 

kommunens havne der har fået mindre mængde at oprense de sidste par år. 

I henhold til vedligeholdelsesplanen ligger der i den kommende tid en udfordring på 600 – 700.000 kr. til renovering af 

molehoveder. Vi vil se på opgaven og sætte arbejdet i gang når vi har helt overblik over omfanget. 

 

 Plukket fra…. 

BARSKE TIDENDE 

          

     Rønnerhavnen 

    Bådpladser  2016  

  2.0 m Bådplads  3400,- 

  2,5           ”      4250,- 

  3,0           ”           5100,- 

  3,5           ”           5950,- 

  4,0           ”           6800,- 

  4,5           ”           7650,-     

  5,0           ”      8500,-    

 Slæbested  Medl. 700,- 

Aktiviteter 2016 

Marked 4. juni - Trækfuglene 

Marked 13. august - Legepladsudvalget 

I juni- udgaven følges op på de kommende aktiviteter 

i 2016 – red. 

Redaktøren modtager gerne nye og spændende 

artikler med gode billeder i jpg - format!  

Sæt dig til tasterne og viderebring dine tanker 

eller oplevelser til glæde for læserne! Du skal ikke 

selv ”Sætte bladet op”!  Skriv i Word og lige ud ad 

landevejen! Så bliver det redigeret  

 

Venlig hilsen Bruno Müller 
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Genoplivning af 
druknet !         

 
”Anno 1780" 

 
En nyttig håndbog, der 

indeholder alt, hvad der er værd 
at vide når uheldet sker! 

 

   

Under afsnittet om Førstehjælp 
står følgende: 
...Hvis man finder en druknet skal 
man lægge ham på venstre side, 
tage de våde klæder af ham og 
bedække ham på venstre side, med 
tørre sengeklæder eller et 
hestedækken, hvorefter man 
gnider, børster eller skurer hans 
hoved, bryst og fodsaaler, især 
omkring hjerte og ribben. 
Man holder derefter et 
gennemskaaret løg eller et stykke 
peberrod op under næsen paa den 
druknede og derefter blæses 
tobaksrøg fra en pibe eller 
snustobak fra en fjederving op i 
hans næse. 
Så aabner man hans mund, renser 
den med fingrene for skar og slim 
og blæser frisk tobaksrøg ind i 
munden medens den anden gnider 
hans bryst. 
 
 
 

 
Hvis ikke dette virker kan man 
benytte et kraftigt middel, nemlig 
at blæse tobaksrøg op i 
endetarmen paa ham - dette sker 
dog lettest ved hjælp af et rør eller 
en pibe... 
 
Redaktøren gennemlæste dette et 
par gange, og det var oplagt og 
egnet til bladet! Sådan! 
Dog sidder han med et par ting han 
grubler over! 
 Der var åbenbart ikke så meget 
risiko ved tobak den gang! 
Der var heller ikke fortalt ,-hvilken 
diameter det rør skulle have,- som 
skulle op i ”Bagklappen”? 
Bruno 

Benny Nielsen gik af i bestyrelsen! 
- af Bruno Müller         

                         Benny Nielsen gik af efter mange år                        Lars Johansen - Nyvalgt til bestyrelsen  

 
Benny blev ikke genvalgt som formand på sidste års generalforsamling 2015! 

Turen fortsatte ligeledes på generalforsamlingen, - også i Maskinhallen i år! 
Her blev Benny ikke genvalgt til bestyrelsen! 
Her på faldrebet vil jeg alligevel knytte et par ord om Benny, - som jeg personlig har haft fornøjelsen at arbejde 
sammen med! 
Fra sidelinjen fulgte jeg Benny, der som ny formand overtog posten på en havn hvor der var lidt mere ”Sus i 
skørterne”, - end det som vi oplever i dag! 
Det var Benny der i spidsen for en god bestyrelse gennem årene, hat fået sat sit ”Fingeraftryk” på den rolige 
udvikling der har præget vores dejlige Rønnerhavn. 
Det var bland andet i den tid hvor min hustru og jeg havde båd og hus på Rønnerhavnen.                                                    
Og samtidig på det mere faglige områder,- opnåede jeg  at opleve ham som en god ven og samarbejdsvillig 
havneformand ! Det var igennem de 12 år jeg var indsat af kommunen som formand for Rønnerhavnudvalget! 
 Det har været en ære, en glæde og en fornøjelse at se Benny arbejde helt på sin egen måde,- både ved at han 
vidste hvad der foregik, ved især at han var på havnen så godt som hver dag!  
Jeg vil håbe at Benny stadig kommer på havnen,- og at han husker hunden! 
Meget i hverdagen ændrer sig! Nogen gange lidt hurtigt! Det lever vi med,- og demokratiet virker! Også på 
vores havn, hvor nogen går af og nye kommer til. 
Derfor skal der også her fra redaktionen lyde et velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Lars Johansen og  
tillykke med valget!   God vind til begge! 

https://www.google.dk/url?url=https://lakor.wordpress.com/author/lakor/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Yz-6VILNIsvXPYamgJgF&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNGyWdiAwry-T5P7U63khwXogwXvLQ
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Ærøvej 58 · 9900 Frederikshavn  

       www.fac.as  ·  fac@fac.as  

             Tlf.: +45 9843 3353 

 

 

 

 

 

Vi renser og servicere også Pillebrændeovne! 

Frederikshavn Skorstensfejerdistrikt 

v/ Walther Hansen 

Tlf. 98 43 15 88 

http://www.fac.as/
mailto:fac@fac.as
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Medlemmer se her! 
 - Søg tilskud til friluftsliv og naturoplevelser! 

 - af Bruno Müller 

Har du en god idé, der kan skabe mere friluftsliv og større forståelse for naturen i dit lokalområde? Så er der nu mulighed 

for at søge om del i de 60 millioner kroner, som Friluftsrådet hvert år uddeler til friluftsprojekter rundt om i Danmark.        

 

Puljen støtter både små og store projekter, der giver bedre mulighed for et aktivt friluftsliv og flere naturoplevelser i 

nærmiljøet. Der lægges vægt på, at aktiviteterne kommer mange mennesker til gode. Initiativer, der inddrager flere 

forskellige foreninger eller institutioner og som bygger på frivilligt engagement har høj prioritet. Tilskud kan søges af alle. 

Tættere på naturen 

"En stærk vilje til at bringe folk tættere på naturen. Det er ofte drivkraften bag de mange lokale initiativer, som vi hvert år 

er med til at støtte", fortæller Mia Blaabjerg Pedersen, konsulent i Friluftsrådet. 

"Projekterne spænder vidt - lige fra lystfiskerklubben, der tager skoleelever med ud til vandløb for at fortælle om fisk og 

naturpleje, til spejderforeningen, der arrangerer friluftsaktiviteter for familier, som kun sjældent kommer ud i naturen. 

Eller landsbyen, hvor lokale ildsjæle skaber et nyt samlingspunkt for friluftsliv", siger Mia Blaabjerg Pedersen og inviterer 

samtidig til dialog: "Vi hjælper gerne på vej med udvikling af idéer, så de kan blive støttet af puljen.    

Vi giver også gerne råd til hvordan, man kan skrive sin ansøgning."!                                                       

 Kontakt Friluftsrådet:   33 79 00 79           www.friluftsraadet.dk                                

____________________________________________________________________________________________________________ 

KRÆMMERMARKED PÅ RØNNERHAVNEN 
Lørdag den 4. juni 2016 

                                                                           KL 10.00 - 16.00. 

TRÆKFUGLENE arrangerer det årlige kræmmermarked!                                                                                                                 
ALTID ER ET BESØG VÆRD. 

Beløbet fra stadepladserne går til forskønnelse af havnen. 
På havnen kan man købe: is, pølser, vand, øl og kaffe. 

Musikalsk underholdning med sang og musik ved Trækfuglene. 
Alle kræmmere er velkomme. Pris på stadeplads a 5 meter 50 kr. Børnepladser er gratis. 

Anvisning af stadeplads fra kl 07.00 lørdag den 4 juni. 
Såfremt du ønsker at leje plads fra fredag den 3 juni , vil udvalget udleje pladser fra kl 16.00.                             

Af hensyn til arbejde på havnen, kan der ikke reserveres plads før kl 16.00.                                                                                                                      
Alle pladser som bliver reserveret fra fredag den 3 juni koster 20 kr for fredagen + 50 kr lørdagen. 

Med Venlig hilsen Egon Nielsen 

 

 

http://www.friluftsraadet.dk/
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SPORTMASTER FREDERIKSHAVN     
 Danmarksgade 64, 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 48 38 00 

 

 

 

Ulykkesforsikring 

Uanset om du er Fritidsfisker eller 

Bierhvervsfisker! 

Gennem medlemskabet i Dansk 

Fritidsfiskerforbund er du gratis 

Dødsulykkeforsikret for 200.000,- kr.. 

Forsikringen gælder ved drukning under 

fiskeri på grund af ulykkestilfælde, samt 

kørsel til, - og fra havn, båden eller 

fiskeplads! 

Redningsvest skal medbringes til alle 

ombordværende! 

 Det er en forudsætning for 

forsikringsdækning, at bekendtgørelse 

om redningsveste i mindre fartøjer (Bek 

nr. 848 af 14. okt. 1992) er overholdt. 

Særlig regel i forsikringsaftalen: 

Ligeledes for at der dækning ved 

drukneulykker, -skal vesten bæres 

under sejlads fra 31. oktober – 1. maj 

    

Beløbet udbetales til de efterladte! 

Ligeledes kan du udfylde en  

Begunstigelseserklæring i tilfælde at, du 

ønsker at andre betænkte skal modtage 

beløbet! 

På forbundets hjemmeside 

www.fritidsfiskerforbundet.dk    

-kan du at læse om forsikringen! 

        

http://www.fritidsfiskerforbundet.dk/
http://www.google.dk/imgres?start=103&sa=X&biw=1265&bih=540&tbm=isch&tbnid=1I-Ap_0lwiZqKM:&imgrefurl=http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/erhvervsnyhed.asp?nyId=3639&docid=0TQBGxCFCZLIOM&imgurl=http://www.fiskerforum.dk/nyhederpic/Compact_150N_Redningsvest.jpg&w=994&h=360&ei=YPRDUtijEojOswb0oIEw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=287&dur=8299&hovh=135&hovw=373&tx=143&ty=79&page=5&tbnh=113&tbnw=274&ndsp=31&ved=1t:429,r:3,s:100,i:13
http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1265&bih=540&tbm=isch&tbnid=-XmD0b0TD6jJEM:&imgrefurl=http://www.hjv.dk/MHV/MHD %C3%98ST/Nyheder/Sider/Marinenp%C3%A5Christiansborg.aspx&docid=ly3fDKzkPJvZXM&imgurl=http://www.hjv.dk/MHV/MHD %C3%98ST/Nyheder/Billedbibliotek/MerlinEH101.jpg&w=494&h=329&ei=lPyOUtyCLsrBswbQkoCABw&zoom=1&iact=hc&vpx=659&vpy=190&dur=4882&hovh=183&hovw=275&tx=119&ty=108&page=4&tbnh=145&tbnw=168&start=63&ndsp=21&ved=1t:429,r:81,s:0,i:329
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Redskabshusene         
For tre år siden da jeg kom i Husudvalget var der 

enkelte medlemmer der ytrede sig over de høje, ja 
ligefrem urealistiske priser der var solgt enkelte huse til. 
Flere medlemmer følte sig udelukket fra køb af 
redskabshus på havnen, - og da der i regulativet for husene stod at placering og omgivelser ikke måtte ligge til grund for 
salgsprisen, blev vi i Husudvalget enige om at der skulle udarbejdes en fast prispolitik vedr. salg af disse.  
Vi havde mange ting oppe og vende og kom frem til at regulativ for salg og køb af husene i dag, - er gældende! 
Generelt er sælgerne tilfredse med regulativet, da de selvfølgelig godt kan se at husene er beregnet til brugere og bådejere 
i havnen!  
Vi holder spekulanterne væk fra ”Lågen”! 
Vi undgår så vidt muligt at det ikke er rige forretningsfolk fra Ålborg eller Århus, der bare køber et hus fordi de syntes det 
er en rigtig lækker, idyllisk og hyggelig havn vi har! De er som regel ligegladelige med prisen,- fordi de har midlerne til det! 
Så,- uanset om ejerne lægger et skibsplankegulv til 1000 kr. pr m2, sætter et Svanekøkken i til 25.000 kr. eller mere, så kan 
husets udbudspris pt. ikke overstige 97.000 kr..                                                                                                                                                                                                                     
Denne pris forudsætter dog at huset er isoleret, der er lavet toiletrum/lager, der er installeret strøm, der er opstillet 
køkken, og redskabshuset, - og generelt er i god stand. I Husudvalget har vi også indtryk af at, venteliste systemet fungerer 
godt, da køberen på ventelisten specifikt kan udfylde hvilket hus man er interesseret i. 
p.v.a. Husudvalget - Bjarne Christensen 

 

 

 
Bådudstyr i Vestbyen! 
-af Bruno Müller 
 

                

Rønnerposten har besøgt 
en af vore annoncører!   

 

I den tidligere ”Frederikshavnerhal” har det været nu igennem et års tid været muligt at købe grej til bådfolket! Ligeledes 
har man efterhånden vænnet sig til logoet øverst i denne artikel.                                                                                                         
Det er nemlig logoet for den nye flotte marinebutik i Frederikshavn, ”Fiskekortet.dk”. Her har man grej til sejlerne og 
rekreative fiskeri – og i det hele taget forhandler Claus Sørensen, der er indehaver af butikken,- alt i marineudstyr til 
bådfolket! 
I den tidligere Frederikshavnerhallen har Claus åbnet sin flotte butik – og alle der har med lyst- og fritidsfiskeri at gøre kan 
glæde sig!  
Med denne nye marinebutik er der landet et nyt flagskib, på vej med udstyr til det maritime bådfolk i hele landet. 
  - Selvom det var et stort arbejde at gøre butikken klar dengang, har den store bygning været forholdsvis nem at gå til, og jeg 
er meget glad for resultatet og den nye butik,- siger den 46-årige Claus Sørensen til RØNNERPOSTEN.                                                                                                                                                           
FISKEKORTET.dk har virkelig noget at byde på med konkurrencedygtige priser og god service – og det er Claus' ambition 
og mål at bidrage med sin ekspertise og store udvalg til det maritime folk. 
Flere lagervarer bygges op 
Det udstyr, som virksomheden står stærkt med, er marineelektronik som for eksempel, navigationsudstyr, søkort, 
bundmaling og andet til vedligeholdelse af båden, grej og udstyr til både lystsejlads og -fiskeri.   
Claus Sørensen pointerer over for RØNNERPOSTEN!   
- Firmaet vil betjene både fiskere og sejlfolket – alt inden for det maritime – og butikken efter et år har allerede udvidet sit 
sortiment betydeligt i forhold til tidligere, - siger Claus Sørensen. 
Samtidig tilføjer han! - At varer, der ikke er på lager i dag, med  kan skaffes hjem til kunden på få dage – og at han hele tiden 
arbejder på at følge,- op udbygge varesortimentet, så det kan dække behov og efterspørgsel !                      
Ud over handel i den fysiske butik, er der 24-timers åbent i netbutikken på fiskekortet.dk.                                                                                                                        
Vores princip er, at kunden skal kunde finde hjælp hos os til alskens båd- og fiskerigrej – og gerne let og hurtigt!                                                                                                                  
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