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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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FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Lidt sent – Men alligevel !

Alle medlemmer og samarbejdsparnere 

ønskes et godt nytår

Godt nytår til alle
 
Endnu et nyt år at tage fat på, vi vil ikke 
i 2019 ligge på den lade side i Rønner-
havnen, vi har masser af opgaver og 
udfordringer der skal løses, så ingen 
tvivl om at der vil være arbejde nok til 
vores personale.

Vi er i gang med at udskifte bro 11, når 
vejret er til det bliver der arbejdet på 
projektet, vi er sikre på at det nok skal 
stå færdigt til sæsonstart, der vil også 
blive arbejde videre på klubhus, det 
ville også være godt hvis det kan stå 
færdigt inden sæsonstart, tilbygningen 
af masteskuret og færdiggjort, nu skal 
vi have lavet om på pladsen til klargø-
ring af master, de nuværende bukke vil 
formentlig blive fjernet og vi planlægger 
at det i fremtiden skal være mobile 

bukke der skal anvendes.

Vi forventer også at der i første kvartal 
kommer en positiv afgørelse på vores 
ansøgning om flytning/ændring af stand 
beskyttelseszonen, så det fremover bli-
ver mere gnidningsløst at opføre havne 
relaterede bygninger på Rønnerhavnen.

Snart er det også tid for generalfor-
samling, datoen er fastsat til torsdag d. 
28/3-2019, indkaldelsen kan ses her i 
bladet.

Vi ser frem til en god sæson, håber at 
vejret bliver som sidste år, vi håber også 
at der er nogle der vil tage over efter 
Birger Bredkjær Pedersen, som tovhol-
der på Vil med vand/Havnens dag, så vi 
også kan opleve det på Rønnerhavnen 
i 2019.

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 kom vinteren til havnen” Foto: Bruno Müller

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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Husk vinterservice
på din båd og motor nu
   med originale reservedele
               - det betaler sig
Ring og bestil tid på 98 42 23 93
      Vi sørger for transporten!

  Vinter
service og opbevaring

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

Velkommen til Nordjyllands største bådforretning

NYT! vi tilbyder nu
vinteropbevaring

i indhegnet og overvåget område
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Tekst & foto: Bruno Müller

Kan man stadig lave større vindmøl-
ler?  Hvorfor sættes de ikke længere 
ude på havet?
Det er en kendt sag, at vindmøller 
altid er blevet større. Lige siden den 
spirende industrialisering sidst i 
1970’erne, hvor møllerne typisk havde 
22-30 kW generatoreffekt, er de ble-
vet større, ofte i et tempo og højde, 
der stillede store udfordringer til 
virksomhedernes udviklingsafdelinger 
med test,- som f.eks. det nye projekt 
med seks  kæmpemøller der er på 
beddingen ved Frederikshavn.

Projektet med vindmøller ved Fre-
derikshavn og især etableringen ved 
Hirsholmene er kommet frem igen, 
efter have ligget i dvale i en årrække.

Derfor havde Frederikshavn kommune 
indbudt borgere til Det Musiske Hus, 
lørdag den 17. november 2018, for at 
få en dialog om et nyt projekt, hvor 
der er den forskel at de seks kæmpe-
møller er knap 300 meter høje! Der 
hersker ingen tvivl om at de står tæt 
på den sydlige del af Hirsholmene og 
med en afstand på ca. 1, 5 km  og at 
de strækker sig i en linje, over mod 
Frederikshavn Nordhavn i en 4 – 5 
kilometer strækning.

Borgmesteren bød velkommen
Borgmester Birgit Hansen bød de ca. 
100 interesserede borgere og politike-
re velkommen,- og hun opfordrede til 

at men fik et godt og sagligt møde.
Af de fremmødte var en stor del 
repræsentanter for Frederikshavns 
rekreative organisationer med 

udviklingen i området omkring Hirs-
holmene og lignende.
Samtidig tilføjede hun, at det lå i 
luften, at på mødet ville det vise sig 
eksempelvis at mange af borger-
ne ikke var enige med politikkerne 
om projektet. Efter velkomsten gav 
borgmesteren tid til at stille nogle få 
spørgsmål, og det skabte lidt utilfreds-
hed hen ad vejen, med den korte tid i 
starten af mødet.

De fleste var imod
Uanset de mange protester var der 
også nogle der gik ind for at få det 
gennemført projektet. Uanset pa-
laceringen, og at man ikke ville stå i 
vejen for udviklingen i Frederikshavn. 
Politikkerne der var flankeret af nogle 
embedsfolk, var kommet for at lytte 
til borgerne, og at de vil tage de ting 
med hjem der bliver sagt og videre i 
det politiske arbejde.

Det lå i luften under mødet, at tavlen 
skulle viskes ren én gang for alle, så 
både politikere, embedsfolk, naboer 
og turister kunne begynde at kigge 
fremad i sagen om de omstridte vind-
møller- især ved Hirsholmene. Det var 
i hvert fald hensigten med kommu-
nens borgermøde denne lørdag efter-
middag. De gode hensigter med vores 
”Grønne by”og udviklingen, mente de 

protesterende,- holdt  ikke hele vejen 
i mål med omtalte placering.

Endnu et borgermøde på vej
Det blev understreget at der kommer 
endnu et borgermøde i mere ”Klas-
sisk Stil” Man har nok her tænkt sig 
at følge ønsket om at gå tilbage til en 
mere klassisk form for borgermøde, 
så begge sider har mulighed for at 
give sin mening til kende 

Dialogmøde om vindmøller 
ved Hirsholmene
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Nyt møde afholdt om kystnære vindmøller
Tekst & Foto: Bruno Müller  

Som efterfølger af mødet d. 17. november, 
kom kommunen igen med invitation for at 
sikre en mere grundig debat om et muligt 
testsite for kystnære havvindmøller! Det 
var et mere ”Klassisk” borgermøde torsdag 
22. november kl. 19.00  ligeledes i Det 
Musiske Hus i Frederikshavn.
På det første møde om kystnære havvind-
møller ud for Frederikshavn lørdag den 
17. november i Det Musiske Hus, blev der 
udtrykt kritik af formen. Flere fremmødte 
gav udtryk for, at de havde forestillet sig 
en debat fra salen med et panel.

Kommunen svarede igen med at således 
var mødet ikke planlagt. Det var derimod 
planlagt som et oplysningsmøde, hvor 
der var mulighed for at stille uddyben-
de spørgsmål.Der var derfor behov for 
yderligere et borgermøde om kystnære 
havvindmøller ud for Frederikshavn med 
et panel, og hvor der var  god tid til at stille 
spørgsmål og give sin mening til kende.

Borgmester Birgit Hansen 
“Det er meget vigtigt, vi får en grundig 
debat, hvor borgere og erhvervsdrivende 
får lejlighed til at give udtryk for de mu-
ligheder, de ser, og for de bekymringer de 
måtte have. Derfor tager vi et møde mere. 
Jeg håber, at mange vil benytte lejligheden 

til at komme med deres mening – de, der 
er nysgerrige, de der er imod og de, der 
er for projektet -  så vi får en nuanceret 
debat,”
På mødet var et panel af parter, der havde 
interesse i projektet, der bidragede med 
korte indlæg, der præsenterede forskellige 
perspektiver på projektet.
European Energy, der har projektansvaret, 
deltog ligeledes i mødet og besvarede 
spørgsmål om projektet.

Mulighed for at sende skriftlige bemærk-
ninger.
Alle borgere havde mulighed i forbindel-
se med mødet at sende en mail senest 
30. november 2018 og skriftligt give sine 
tilkendegivelser omkring kystnære hav-
vindmøller.Herefter var tiden knap,- men 
alle svar blev efterfølgende taget med i 
den politiske drøftelse, når byrådet senere 
traf beslutning om, hvorvidt Frederikshavn 
Kommune skal støtte op om forundersø-
gelsen til havvindmølleparken eller ej.

Byrådet skulle så senest den 17. decem-
ber 2018 svare Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet ifølge indsigelsesretten. 

Forslag imødekommer
European Energy har valgt at et mere ”spiseligt” 
forslag ved at antallet af vindmøller bliver én 
mindre 
i projektet. Man imødekommer de proteste-
rende ved at der bliver planlagt 5 i stedet for de 
oprindelige 6 vindmøller! Det giver så ”medvind” 
til de protesterende ved at der bliver en større 
afstand fra den inderste mølle til Hirsholmene 
med 1 kilometer.

Forskellige højder på vindmøllerne.
Højden nedsættes til ikke mere end 300 meter 
på alle vindmøller!
Her kommer de to nordlige i spil med en max. 
højde 200 meter i,- og der ændres ligeledes i 
højden på de tre sydlige med ikke over og tre 
sydlige  265 meter.
Efter det fremsatte forslag er der lidt  ” Lidt 
Havblik” - hvor byrådet så skulle behandle de 
kystnære møller færdig inden jul 2018  
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SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

Men vi producerer og sælger også mange 
andre kvalitetsprodukter til lave priser f.eks:

BÅD-MALING:
• Nye og gamle træskibe • Stålfartøjer
• Glasfiber både 1 & 2 komponent
• Standolie • Kinesisk træolie
• Nankinglak med ægte trætjære

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er APRIL-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. marts 2019
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Sæby-sejlmageren v/ Michael Derry 

Fremstilling af sprayhood, cockpittelt, div.presenninger,
hynder, pvc kalecher, specialoverdækning mm.

Små reparationer af bla. sejl, kalecher.
Udfører også specialopgaver.

Ring for tilbud!

Peder Munks Vej 59 * 9300 Sæby * tlf. 60 93 11 87 * michaelderry1@me.com

Gærum Auto- &                  Traktorværksted

TORKILD TOUGAARD
Brønderslevvej 126
Gærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 60 44

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

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

Vi tilbyder: 

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

www.stop-dieselpest.dk  

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

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

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

Vi tilbyder: 

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

www.stop-dieselpest.dk  

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

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

5 stk. Samme sted: Ingen kørselstillæg
Tlf. +45 61697867 mail: dieselpest@gmail.com  Kontakt: Rolf Leonhardt         
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Ingen tvivl om, at markedet har be-
tydet meget for Rønnerhavnen, såvel 
økonomisk som i form af   PR- værdi. 
Foreningerne, som har været arran-
gør, har også fået et økonomisk afkast 
for deres arbejde.Kræmmermarke-
dets start som jeg husker det: Tiden 
er et vanskelig begreb, derfor kan 
det også være vanskeligt at huske så 
mange år tilbage. Har man ikke noget 
på skrift eller faste holdepunkter,  ja 
så kan man let gå forkert. 

Følgende klubber startede kræm-
mermarkedet på Rønnerhavnen:
Fire klubber på havnen :Dykker-
klubben, Musikkerne (senere Træk-
fuglene), Kajakklubben og Fiskerne. 
Repræsentanter fra disse fire klubber 
mødtes og aftalte, at vi ville arrangere 
kræmmermarked på Rønnerhavnen. 
Formand blev Benny Nielsen, der 
også var formand for Rønnerhavnens 
bestyrelse. Jørgen fra fiskerne blev 
markedets kasserer. Undertegnede 
var formand for musikkerne, og de 
andre to formænd husker jeg ikke 
navnene på. Markedet blev afviklet i 
et meget smukt vejr. Ganske få boder 
var opstillet, og der blev solgt pølser, 
vand og øl. Ligeledes havde kajakklub-
ben stillet med en del unge menne-
sker, der arrangerede forskellige lege 
på pladsen. Frederikshavn avis havde 
sendt pressefotograf Bent Jacobsen 
til havnen, og der blev taget flere bil-
leder, som kom i avisen. Overskuddet 
blev opgjort til 930kr.til hver forening.

Trækfuglene blev stiftet
Året efter havde vi stiftet Trækfuglene 
og vi var indstillet på at forsætte med 
et marked på Rønnerhavnen, men de 
andre tre foreninger meldte afbud! De 
syntes at overskuddet var for lille til 
det store arbejde, som skulle lægges i 
arrangementet.
Trækfuglene har, som den eneste 
forening, afholdt kræmmermarkedet 
hvert år. Fiskerne begyndte året efter 
med at arrangere kræmmer- marked, 
hvor mange år husker jeg ikke, de 
trak sig efter nogle år og  Legeplads-
udvalget overtog fiskernes august 
marked. Hvor Trækfuglene har spillet 
til alle markeder og har haft et godt 
samarbejde med såvel fiskerne som 
Lejepladsudvalget. Markedet har 
udviklet sig markant i de år, der er 
afholdt marked. De fleste kræmmere 
havde Trækfuglene. I  2015  var der i 
alt 250 kræmmere inkl. Børneboder. 
Det var for mange. Trafikken til og fra 
havnen brød sammen, der var kaos, 
besøgende parkerede alle vegne, 
selvom udvalget havde sat såvel skilte 
som parkeringsvagter ud. Havnen 
kunne ikke rumme så mange besøgen-
de. Nu er markedet kommet ind i et 
mere naturligt leje på omkring de 150 
kræmmere pr. marked.

Overskuddet på markederne
Trækfuglene forærer alle beløb, som 
indkommer ved salg af stadeplads, til 
Rønnerhavnen. Beløbet bliver brugt til 
forskønnelse af havnen, bl.a. til blom-
ster som hvert år bliver plantet i hav-

nens blomsterkummer eller til indkøb 
af andre ting, som fællesskabet står 
og mangler. Jo, det var et godt initiativ 
som blev taget i året ???.

Trækfuglenes start
For omkring 20 år siden sad jeg og tal-
te med en anden af havnens bådejere, 
som også var harmonika spiller. På-
gældende hed Ejgil, han mente, at det 
ville være godt for havnen, såfremt vi 
oprettede en spille- plads på midter-
molen ved indsejlingen til havnen, så 
alle både der ankom til havnen, blev 
mødt med harmonika spil. Denne plan 
blev dog ikke iværksat, derimod påbe-
gyndte vi at spille ved klubhuset. Efter 
nogle få år startede vi Trækfuglene, 
jeg blev formand og var det til 2018, 
hvor Ronald Hansen blev valgt som ny 
formand. Trækfuglene har som sagt 
spillet til alle kræmmermarkeder, men 
også til mange andre arrangementer .
Udenfor havnens regi spiller vi til 
mange andre arrangementer, men 
efterhånden er vi alle blevet lidt grå 
i toppen, så er der nogen på havnen, 
med musik som interesse og har ly-
sten til fællesskabet i Trækfuglene, så 
er i velkomne.
 Udenfor havnens regi spiller vi til 
mange andre arrangementer, men 
efterhånden er vi alle blevet lidt grå 
i toppen, så er der nogen på havnen, 
med musik som interesse og har ly-
sten til fællesskabet i Trækfuglene, så 
er i velkomne.

Rønnerhavnens Kræmmermarked!                                                                                             
Den anden artikel om markederne på havnen, har vi overladt til Egon (Tolder) -Nielsen
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Palle Jensen Biler ApS
Toftegårdsvej 24 9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98 42 88 14 / 21 23 21 60
E-mail: pj-biler@mail.dk

Trækfuglene ! 

Så er der ” Syng sammen”

 Maskinhallen 

d. 15. marts kl. 14 – 17.00
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Friluftsrådets formand gennem 16 år genopstiller ikke, når der er valg til formandspo-
sten til april. Det meddelte han den øvrige bestyrelse på det første møde efter som-
merferien.  
                                        
Nu starter medlemsorganisationernes arbejde med at finde en afløser for Lars Morten-
sen

Friluftsrådet skal 
have ny formand 

Aktiviteter 2019

15. marts - kl. 14-17,  Syng sammen – Trækfuglene – Maskinhallen
20. marts - kl. 19, Generalforsamling – Fritidsfiskerne – Klubhuset
28. marts - kl. 19,  Generalforsamling – Rønnerhavnsforeningen - Maskinhallen
6. april - kl. 10, Standerhejsning m. kaffe & rundstykker
1. juni - kl. 10, 16.00 Kræmmermarked v. Trækfuglene

Andre kommende aktiviteter bliver annonceret i bladet,-  når de er fastlagt.

13



Indkaldelse til generalforsamling 2019
Torsdag d.28.marts 2019 kl. 19.00 
Maskinhallen(Værkstedet) Fr.havn

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det kommende regnskabsår
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand. Ingen valg i år.
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 bestyrelsen, Birger Bredkjær og Palle Thomsen er på valg. 
9. Valg af 2 bilagskontrollanter, på valg er Egon Nielsen og Ib Møller.
10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant, på valg er, Søren Vester.
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Det er også på generalforsamlingen, at man 
kan høre, hvordan foreningen kører. Det kan 
f.eks være omkring økonomien, den daglige 
drift eller ting der skal ændres. Der kan være 
mange ting,- om der skal renoveres eller 
ombygges og det kan man ikke klare alene 
husene og klubhuset på havnen.
Foreningens medlemmer har selvfølgelig 
mulighed for at blive enige om, hvad der skal 

fokuseres på,- og efterfølgende lave forslag til 
dagsordenen. 

HVORFOR SKAL JEG DELTAGE I GENERALFOR-
SAMLINGEN?
Det er vigtigt at medlemmerne kommer til 
generalforsamlingen, - fordi at de ofte i løbet 
af året har nogle ting, som de gerne vil have 
ændret på eller have gjort bedre. Hvis ikke 

det tages op på generalforsamlingen, er det 
vanskeligt bagefter at bliv hørt og få det 
gennemført.

Så! Det er altså her på generalforsamlingen, 
der afstemmes i forhold til, at have tilladelse 
til at udføre store væsentlige ting på havnen.

Bruno Müller

En generalforsamling er det årlige møde hvor medlemmerne har mulighed for, at blive hørt.

GENERALFORSAMLINGEN ER VIGTIG! HVORFOR?

Påhængsmotorer fundet 
efter tre år!
   
Man kan gøre sig sine egne tanker om hvordan strategien 
blev lagt,- da de kørte væk fra Rønnerhavnen i Frederiks-
havn med to stjålne påhængsmotorer,- der  blev fundet 
i en skov ved Silkeborg efter at have været væk fra deres 
ejere i over 3 år. 
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Efterårs tilbud på Nydam 
både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 11.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 10.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 23.995 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 34.995 

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

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

Mercury påhængsmotor!                                        
Få 5 års garanti på din nye motor. 

Motor og Bådcentret Fr.Havn · Sindallundvej 4 · 9900 Frederikshavn · Tlf.: 98422393 ·  E-mail: info@nautisk.dk  

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 34.995  

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

www.m-center.dk  
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Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

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

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

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner

Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

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

Det er ikke længere muligt at bruge 
nøgle til slæbestedet , så hvis man 
ikke har fået ombyttet nøglen til BEAS 
kort skal man gøre dette inden man 
kan åbne bommen .

Til dem som har kort skal huske at 
få det opdateret efter indbetaling af 

medlemskab / plads leje , eller beta-
ling for brug af slæbested , da kortet 
ellers ikke kan bruges . 
Meddelelse til ejere af speedbåde 
samt og både hvortil der kræves 
speedbådsbevis.
Efter indbetalt pladsleje / brug af slæ-
bested kan kopi af police for ansvars-

forsikring afhentes på havnekontoret 
dette gælder indtil videre kun i 2019 .

Ansvarsforsikringen er lovpligtig for 
disse både . 

Havnemesteren

Nyt om Vandscootersejlads
Folketinget har af to omgange 
vedtaget nye regler for sejlads med 
vandscootere, jetski og speedbåde. 
Her får du et samlet overblik over de 
vigtigste ændringer.

Kort efter vandscooter-tragedien i 
Københavns Havn i maj 2017, hvor to 
unge amerikanske kvinder mistede 
livet, varslede regeringen kommende 
lovstramninger med det formål at 
sætte en stopper for fremtidig hen-
synsløs og personfarlig sejlads med 
vandscootere. 

I begyndelsen af 2018 har Folketinget 
nu af to omgange vedtaget ny lovgiv-
ning på området. Dels er det vedtaget 
at stille krav om et særligt vands-
cooterbevis - gældende fra 1. januar 
2018. Dels er der vedtaget at indføre 
skærpede forsikringskrav til vands-
cootere/jetski og speedbåde under 15 
meter (motorbåde, hvortil der kræves 
speedbådsbevis).   
Her er et samlet overblik over de nye 
regler:

• Fra 1. januar 2018 er det et 
lovkrav at besidde et vandscooter-
bevis for at føre vandscooter/jetski. 
For at få et vandscooterbevis skal du 
bestå både en teoretisk og en praktisk 
prøve. 

• Et speedbådsbevis taget før 
1. januar 2018 giver dig ret til at føre 
vandscooter i en toårig overgangsfa-
se frem til 31. december 2019. Fra 1. 
januar 2020 skal alle have det særlige  

vandscooterbevis for at føre vands-
cooter/jetski. Aldersgrænsen for at få 
udstedt vandscooterbeviset er 16 år.
     
• Endnu er der ingen uddan-
nelser, der fører frem til udstedelse 
af vandscooterbeviser. Så i øjeblikket 
(foråret 2018) er det alene sejlere 
med et speedbådsbevis (eller et 
sønæringsbevis), der har ret til at føre 
vandscooter/jetski i Danmark.
  
• Fra 15. maj 2018 er speedbå-
de og vandscootere/jetski underlagt 
krav om lovpligtig ansvarsforsikring. 
Det indebærer, at når du fører speed-
båd eller vandscooter, skal du til hver 
en tid være i stand til at dokumente-
re, at der er tegnet ansvarsforsikring 
for fartøjet. I første omgang (frem til 
31.12.) klarer du dokumentationen 
ved at have en kopi af din forsikrings-
police med, når du er ude at sejle. 

• Den lovpligtige ansvarsfor-
sikring er baseret på objektivt ansvar. 
Det betyder, at du som fører af en 
vandscooter/speedbåd kan pålægges 
et erstatningsansvar ved personska-
de – også selv om du ikke har skyld i 
ulykken. Samme princip gælder i dag 
i biltrafikken. Objektivt ansvar er en 
udvidelse i forhold til de eksisterende 
ansvarsforsikringer for speedbåde, 
hvor du som fører alene er erstat-
ningspligtig, når du bevisligt har hand-
let "ansvarspådragende".

• Den nye regel om objektivt 
ansvar gælder alene ved personskade 

- ikke ved tingskade på involverede 
både.
   
• Hvis din speedbåd er ansvars-
forsikret gennem Dansk Sejlunion 
Bådforsikring (og forsikringsselskabet 
First), så bliver din forsikring automa-
tisk konverteret, så den efter 15. maj 
opfylder de skærpede forsikrings-
krav baseret på objektivt ansvar. Er 
din speedbåd forsikret hos et andet 
forsikringsselskab, så kontakt selska-
bet med henblik på at sikre fortsat 
dækning svarende til lovgivningen. 
 
• Udenlandske speedbåde/
vandscootere/jetski, der sejler i dan-
ske farvande, er fra 15. maj 2018 også 
underlagt krav om lovpligtig ansvars-
forsikring baseret på objektivt ansvar. 
Konkret betyder det, at udenlandske 
speedbåde, der eksempelvis er på 
ferietogt i danske farvande, skal tegne 
en særlig dansk ansvarsforsikring for 
den periode, man befinder sig i dansk 
territorium. Reglen gælder også for 
eksempelvis udenlandske coachbåde/
RIB'er, der er i Danmark i forbindelse 
med internationale kapsejladser. 

• Med en ændring i Søloven har 
Politiet nu fået mulighed for at konfi-
skerevandscootere/jetski/speedbåde, 
der sejles på en hensynsløs måde med 
fare for liv og helbred. Konfiskering 
kan også ske, hvis føreren gentagne 
gange navigerer fartøjet i strid med 
godt sømandskab.

Havnemesteren 
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Den første Rønnerpost udkom i 1986

Formanden(Willy Olsen) har ordet!     
Redigeret af Bruno Müller
 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige 
velkommen til Rønnerposten, som ser 
dagen lys, især takket være initiativet 
fra vores ”Kontorchef” og suppleant i 
bestyrelsen - Tofteberg.
Hvis vi kan få bladet til at løbe rundt, 
så har vi en mulighed for at få samt-
lige medlemmer i tale, hvilket er en 
indlysende fordel for bestyrelsen, da 
jo ikke alle er i stand til at møde op på 
generalforsamlingerne.
Jeg vil benytte lejligheden til at gøre 
en slags status over, hvor vi er med 
forskellige initiativer. Men inden 
vil jeg gøre opmærksom på , at vi i 
bestyrelsen har omorganiseret vores 
arbejde, sådan at vi får fordelt det på 
flere bestyrelsesmedlemmer.
Det betyder i praksis, at vi nedsat 
nogle udvalg. 

Et Havneudvalg til at varetage, ikke 
den daglige drift, for det tager havne-
fogeden og kontorchefen sig fortsat 
af, men til at tage sig af de initiativer, 
der skal tages på havnen og til at tage 
stilling til de ændringer og justeringer, 
som nødvendigvis må ske på en havn, 
hvor tingene ændrer sig hele tiden.

Et Byggeudvalg har vi endvidere som 

arbejder til dels med klubhusbyggeriet 
og dels med redskabshusene. Ingen af 
disse planer er selvfølgelig skrinlagt, 
selv om vi i første omgang har måtte 
stille dem i bero, men vi regner med,  
at det kun er en kortvarig pause, før vi 
kan komme i gang med det igen.
Det, der i øjeblikket pågår i besty-
relsen er, at man fortsat forhandler 
med Frederikshavn kommune om at 
få den kontrakt, vi har indgået med 
kommunen og få den justeret, sådan 
at økonomien bliver rimelig.

Vi har i øjeblikket en fornuftig 
økonomi både i foreningen og på 
havnen i kraft af at vi kører med en 
midlertidig nedsættelse af lejeafgiften 
til Frederikshavn kommune. Denne 
midlertidige nedsættelse forhandler 
vi med kommunen om at få den gjort 
permanent i hvert fald i 5 år frem i 
tiden- så længe at vi har havnen under 
opbygning.
Hvis disse forhandlinger fører til et 
gunstigt resultat, så er vejen banet 
for, at vi kan gå videre med vore pla-
ner om klubhusbyggeri.
Med hensyn til forhavnen har vi alle 
været spændt på, hvordan vanddyb-
den ville fremstå, efter at vi har et ef-
terår, en vinter og et forår, hvor vi har 
haft meget nordøst vind, og det der 

er sket, er, at vi har fået en forringelse 
af vanddybden mellem hovederne fra 
1,80 m til 1,60.
Vi betragter det som en tilfredsstil-
lende prøve på at forhavnen udfylder 
sin mission. Endvidere har vi foreta-
get oprensning tre forskellige steder 
i havnebassinet, hvor der har været 
udskylning og udfygning af sand.
Der vil nu fra kommunens side blive 
sat læhegn op sådan, at vi i fremtiden 
undgår denne fygning.
Fra kommunens side vil der i år blive 
etableret bådpladser i den sydlige del 
af området, og endvidere vil der blive 
etableret den sydlige vej, samt asfal-
tering omkring kranrampen.
Fra foreningens side benytter vi 
lejligheden til, medens gravearbejdet 
pågår, at få lagt vand ned i i området, 
så der næste forår vil være vand-
stik, hvor man skal klargøre bådene. 
Endvidere vil der blive etableret EL et 
par steder i området, så man lettere 
kan få adgang til strøm for at klargøre 
bådene.  

Jeg vil slutte dette lille indlæg med 
at gentage nogle af de ting, som jeg 
nævnte på generalforsamlingen.
Jeg ved fra besøg i andre havne, at vi 
har en særdeles god havn med dejlige 
omgivelser og faciliteter. En fin service 

Foto: Bangsbo Museet  -  Fra dengang det 
var en jollehavn
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fra havnefoged og kontorchef – og der 
ydes mange tjenester fra vores havne-
personale, der har været årsagen til, at 
vi har fået mange faciliteter til rådighed 
for medlemmerne, - og for en beskeden 
udgift.

Det er så fantastisk vigtigt at med-
lemmerne hver for sig tager hånd om 
havnen, da det er en forudsætning for 
den ”Åbne Politik”, hvor man kan låne 
værktøj, og hvor remedierne hænger til 
fri afbenyttelse, er, at alle er opmærk-
somme på at tingene kommer tilbage og 
afleveret hvor det hører hjemme.- alt af 
betydning  for, at vi kan køre med så lave 
omkostninger, som vi gør. Af stor betyd-
ning er det også, at den enkelte giver ” 
en hånd med” når man har mulighed for 
at hjælpe med reparation og vedligehol-
delse af det grej vi har.
Så, mit traditionelle hjertesuk:
( Jeg ved ikke om det hjælper- men agter 
at blive ved) Der sejles alt hurtigt af alt 
for mange i havnen. 
Nu kommer den perioden hvor kajakro-
erne i stigende grad kommer på vandet, 
- og roklubben ligeledes!
Det er vigtigt, at der sejles langsomt i 
havnen,- af sikkerhedsmæssige grunde 
og af hensyn til de fortøjede både.
Mange glemmer at se bagud og lægger 
ikke mærke til den uro i vandet som for 
høj fart forvolder.- så bådene banker 
mod hinanden og mod Y- bommene. 

Foto: Bangsbo Museet  
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Så var der Gløgg og ”skiver” i klubhuset
-i anledning af at julen nærmede sig, inviterede bestyrelsen på en gang ”God jul”

Nye ”Helårsnaboer” 
dukker op
Tekst og foto: Bruno Müller
Det har vist sig vanskeligt på finansierings-
området.- at gennemføre opførelsen af 42 
hotellejligheder på det store stykke jord 
nord for Campingpladsen.
I stedet er der god udsigt til at kommu-
nen giver tilladelse til, at man i stedet,- og 
med op til samme antal og i stedet som 
boliger,- at byggeriet bliver opført som 
dobbelthuse.
På det store udlagte areal vil ca. halvdelen 
være til fælles friareal.
Ingen tvivl om at dette spændende byg-
geri vil være et af de store tiltrækkende 
områder i Frederikshavn at bosætte sig. 

November 2018 - Fra Nordea Fonden
Skagen Kajakklub får 175.332 kroner til indkøb af udstyr til 

SUP og kajaksurf med henblik på at gøre foreningen mere 

attraktiv og tilbyde flere mulighed for at dyrke vandsport.                                                                                                                    

Pengene kommer fra Nordea-fonden, der i dag har offent-

liggjort de 65 lokale kystprojekter i hele landet, som får 

andel i 29,2 millioner kroner fra Kysten er klar-puljen. Det 

er 4,2 millioner kroner mere end planlagt.
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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

 

 

 

Uni-Safe workshops perform service and repairs on: 
Liferafts, Lifejackets, Immersion- & Worksuits 

Custom builds, service and repairs on:  
RIB’s & Inflatable boats 

Workshops certified by: Authorities, Notified bodies and manufacturers 

Sales and RFQ’s, phone: +45 3258 1615 or Email: info@unisafe.dk 
Service booking, phone: +45 9843 1353 or Email: service@unisafe.dk 

Certified sales- & service partner for commercial liferafts 

H.C. Ørstedsvej 3 C 
9900 Frederikshavn 

Tlf.:6395 9625
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Se mere på www.nautisk.dk og www.m-center.dk

SINDALLUNDVEJ 4, FRH . TLF. 9842 2393

ONSDAG 20. MARTS 2019 KL. 19.00-21.00

VI S
ES 

TIL 
EN

HYGGELIG
 AF

TEN

SEJLERAFTEN
HOS MOTOR OG BÅD CENTRET

VI BYDER PÅ

ØL, SODAVAND
OG LIDT

MUNDGODT

ALLE ER
VELKOMNE
UANSET HVILKEN

SLAGS BÅD

I SEJLER

DENNE AFTEN HAR VI MASSER AF GODE TILBUD PÅ BL.A.
PLEJEPRODUKTER - BUNDMALING - ELEKTRONIK - TØJ mm.

OG FÅR BESØG AF DISSE LEVERANDØRER



Knap 30 millioner kroner til kystprojekter  
De danske kyster er mere end klar til nye lokale initiativer. Det dokumenteres af 
et overvældende stort antal ansøgninger til anden og sidste uddelingsrunde af 
Nordea-fondens Kysten er klar-pulje.

Nordea-fonden har uddelt støt-
te 65 lokale kystprojekter i hele 
landet, som får andel i 29,2 mio. 
kroner fra Kysten er klar-puljen. 
Det er 4,2 millioner kroner mere 
end planlagt, - og her har Nordjyl-
land  fået tildelt økonomisk støtte 
til 19 af de 65 lokale projekter.                                   
                                                                     
Fakta om kystpuljen
Nordea-fonden har øremærket 50 
mio. kroner til aktiviteter langs lan-
dets kyster. Fonden har i alt mod-
taget 308 ansøgninger, og uddeler i 
alt 54,7 mio. kroner. til 115 projek-
ter. 65 af disse har netop modtaget 
tilsagn om støtte for i alt 29,2 mio. 
kroner.
I september modtog 50 projekter 
i alt 25,5 mio. kroner i støtte. Med 

208 ansøgninger modtog man 
dobbelt så mange ansøgninger som 
i første runde, og det får fonden 
til at lægge ekstra 4,2 millioner 
kroner kyst-puljen.

Nordea-fonden uddeler 29,2 mil-
lioner kroner til 65 kystaktiviteter 
i hele landet i anden og sidste ud-
delingsrunde af fondens kyst-pulje. 
I alt modtager 115 kystprojekter i 

hele landet støtte for 54,5 mio. kr. 
og kan ses på kortet.
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Professionel leverandør af

Kunstgræsbaner
WGS – Wellness Group A/S

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf. 96 20 01 01 -  www.wgs.dk

Støt vore annoncører
- de støtter os

Peder Munksvej 64 9300 
Sæby Tlf. 20 23 56 30  
Mail: bo@bettebo.dk

I 2015 blev Bo Andersen Sæby A/S kåret som Gazellevirksomhed 2015
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Autoriseret indblæser

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn
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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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Tunen blev hevet hjem i Rønnerhavnen
TUN- Eventyret kunne fylde klubhuset

Tekst & foto: Birger Pedersen

Den 23 . januar 2019 blev der hevet 
mange tun hjem på Rønnerhavnen og 
da havde Frederikshavn Træskibslaug 
sammen med Rønnerhavnens Bå-
delaug,  arrangeret et foredrag om det 
store Tun eventyr ved Skagen i 2018.

Foredraget blev flot holdt af Claus 
Sørensen fra Fiskekortet og Hans Ole 
Olesen fra ”Second Wind”.
Begge har deltaget i eventyret både i 
2017 og 2018, henholdsvis som tunfi-
sker og mærkebåd.

Det blev en meget god aften, med det 
flotteste foredrag, som tænkes kan, 
hvor Claus indledte med at fortælle 
om hvordan det hele startede og 
sidenhen blev udviklet til en af de helt 
store begivenheder som enhver lystfi-
sker næsten ikke tør drømme om.

I 2018 var der ca. 50 små hurtige 
fangstbåde tilsluttes, man bliver kun 
godkendt, hvis man har, alle de nød-
vendige grejer ombord til et sådant 
fiskeri ogn år man så har fanget en 
tun, så skal den til mærkebåden, som 
jo er Hans Ole, han har 3 til 4 havbio-
loger ombord, der så tager blodprøve, 
genetiske prøver samt monterer en 
radiosender der tracker den rundt i 
verdenshavene, så derefter denne 
procedure frigives de igen, derfor 

hedder det catch an releaise.

Der blev også tid til et royalt besøg, 
den svenske konge Carl Gustav kom 
fordi, godt dækket ind af sikkerheds-
vagter, han ville lige se hvad Hans Ole 
og hans biologer gjorde ved tunene, 
når de var fanget.Der blev i år fanget 
91 tun af de deltagende både, men ef-
ter biologernes bedste overbevisning, 
findes der i perioden optil 100.000 
tun i Skagerak.

Der blev desuden vist et par meget 
fine film, om kampene med at lande 
en tun, det kræver sin mand/kvinde, 
da det er en kamp på optil 4 timer 
ved stangen, en person tager ca. 10-
til 15 minutter, så er det afløsning, 
hele kroppen og særligt armene syrer 
uhyggeligt.

Aftenen sluttede med at fortælle lidt 
om udstyret som kræves, det er ud-
styr i den dyre og tunge ende, beløbet 
for stang-hjul-line løber nemt op i 
30-40.000.

Det økonomiske kom Claus lidt ind på, 
det er store tal man snakker om per 
båd, men kort kan siges at man har 
beregninger der viser ca. 5.7 millioner 
kr. tilsammen, som der er spenderet 
af de ca. 50 både.

De ca. 50 tilhørere til foredraget gik 

hjem med hovedet fyldt op med tun 
og grej, en stor tak til Claus og Hans 
Ole for et meget flot og medrivende 
foredrag.

Hilsen Birger, 
Frederikshavn Træskibslaug.
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Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Gardinbussen 
Hjørring - Frederikshavn

Totalløsninger til alle rum i 
Deres bolig. Lad os kigge forbi i 
vores veludstyrede gardinbus

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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 Havnefogeder, havneassistenter, 
havnechefer og bestyrelsesmed-
lemmer fra private og kommunale 
havne over hele landet var mødt op 
til en spændende dag med faglige 
oplæg og erfaringsudveksling. Det er 
ganske vist, at FLID-seminaret er den 
begivenhed i Danmark, hvor lystbå-
dehavnene mødes til videndeling og 
erfaringsudveksling. 
Der var stor spørgelyst blandt de 
fremmødte under oplæggene, der 
blandt andet handlede om galvanisk 
tæring i havnebassinet og om, hvad 
havnen kan gøre for at forebygge 
problemet, fortalt af Piet Jansen fra 
Jansentech. Efterfølgende fortalte 
advokat Henrik Frandsen, fra advo-
katfirmaet DLA 
Piper, om havnejura under punktet 
”spørgsmål til advokaten”. Her fyldte 
spørgsmålet om efterladte både og 
inddrivelse af gæld rigtig meget i 
dialogen med havnenes repræsen-
tanter.      

Efterårsseminar og havnemesse satte besøgsrekord
FLIDs store Efterårsseminar den 28. november i Fredericia trak fulde huse med 
300 deltagere, hvor også Rønnerhavnen var repræsenteret. 
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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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Vores havn! 

Udpluk af kommende arbejder i 2019

Behandlingen og evt. anvisning af en stor bådplads er ikke 
faldet på plads.

Der er endnu ikke lavet aftale med U/V dykkerne om en 
plads til dem på havnen.

Hvis ikke der er behov for de gamle telefonpæle mellem 
stierne og græsarealerne, skal de fjernes.

Reparation af rør( 50 stk.)  ved gæstebroen vil beløbe sig til 
100.000,- kr.

Der arbejdes på at gøre nedgangsbroerne mere skridsikre.
Der drøftes med Bådelauget om færdiggørelse af 
masteskuret.

Færdiggørelsen med ny rørføring vedr. tømning af 
toiletter er fastsat til efter sommerferien .I skrivende 
stund er der endnu komme svar på ansøgningen til 
kommunen om strandbeskyttelseslinjen. 

Oversigt vedr. delvis handlingsplan for ikke færdige 
opgaver i 2019:

Etablering af toilettømning
Belysning på broerne
Skilte – Rød/Grønne til bl.a. gæstesejlerne
Større bådplads
Container tilhørende ”Koral” dykkerne.
Gamle telefonpæle på arealerne evt. fjernes
Evt. fjernelse af hybenbuske på nordsiden
Maling af molehoveder
Der arbejdes på en færdiggørelse vedr. renoveringen 
af klubhuset

Foto: Bruno Müller
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Gratis foredrag og demonstration
Book et gratis foredrag eller praktisk 
demonstration med en af vores 
23 SejlSikkert-instruktører. 

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

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

Foto: Michael Jensen, Bådelauget34



BYG DIN DRØMMEBÅD ONLINE OG 
MODTAG ET TILBUD FRA OS
Drømmer du om det perfekte mix af sjov, power og design? 
Sæt kursen mod Quicksilver og oplev vores handy online værktøj. 
Tilføj unikke ønsker til drømmebåden online og få et tilbud fra os

DRØMME 
KAN BLIVE TIL VIRKELIGHED

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



Hvad er strandbeskyttelseslinjen?
Rønnerhavnen har via kommunen en ansøgning om dispensation vedr. byggeri.

Strandbeskyttelseslinjen er fastsat af mil-
jøministeren og administreres af Natur-
styrelsen. Dispensation Det er som ud-
gangspunkt forbudt at lave indgreb i og på 
arealer, som er omfattet af strandbeskyt-
telseslinjen. Der gives kun dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen i ganske særlige 
tilfælde. Bestemmelserne er gennem alle 
årene blevet administreret meget strengt.

For eksempel må du ikke: 
• Opføre nye bygninger eller ændre og 

udvide eksisterende bygninger. 
• Opstille camping- eller skurvogne. 
• Opsætte hegn, master, stativer, skilte 

m.m. 
• Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne 

eller tilføre f.eks. jord og sten. 
• Plante træer og buske m.v. 
• Bygge terrasser eller trapper. 
• Udstykke eller foretage arealoverførsel, 

så der opstår nye skel. 
• Henlægge haveaffald o. lign. Enkelte 

undtagelser - du må gerne: 
• Fjerne beplantning og bygninger. 
• Udføre almindelig mindre vedligeholdel-

se på bygninger. Udskifte vinduer med 

nye i samme størrelse og udformning. 
• Udskifte tage med et nyt tilsvarende, 

hvis bygningshøjden ikke øges. 
• Plante i eksisterende haver, hvis de er 

etableret før 1. januar 1968
                                                                                 
Du må ikke lave indgreb i og på arealer, 
som er omfattet af strandbeskyttelseslin-
jen.
Enkelte undtagelser - du må gerne: Fjerne 
beplantning og bygninger og udføre almin-
delig mindre vedligeholdelse på bygninger. 
Udskifte vinduer med nye i samme størrel-
se og udformning.  Udskifte tage med et 
nyt tilsvarende, hvis bygningshøjden ikke 
øges.  Plante i eksisterende haver, hvis de 
er etableret før 1. januar 1968. 

Dispensation.
Det er som udgangspunkt forbudt at lave 
indgreb i og på arealer, som er omfattet 
af strandbeskyttelseslinjen. Der gives kun 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i 
ganske særlige tilfælde. Bestemmelserne 
er gennem alle årene blevet administreret 
meget strengt.
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