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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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Så er endnu et blad på gaden, det sidste 
i år, men der kommer 5 udgivelser igen 
i 2019, stor ros til Bruno, for det store 
arbejde med at skaffe annoncører og 
finde egnede artikler til bladet.

Renoveringen af klubhuset er gået i 
gang, det trækker lidt ud, men vær blot 
rolig, det skal nok blive færdigt, det 
meste af arbejdet er frivilligt arbejde, 
så det tager lidt tid, men vi glæder os til 
resultatet, og jeg er sikker på vi får et 
dejligt åbent klubhus.

Opførelsen af tilbygningen på maste-
skuret er næsten færdigt, der mangler 
kun lidt beklædning, men det er gjort 
klar til at der kan placeres master på 
hylderne, når vi kommer til sæsonstart 
2019, skulle vi gerne have nogle maste-
vogne klar til brug, jordvolden bliver 
enten flyttet eller jævnet, så der bliver 
lidt mere plads omkring masteskuret.

Renovering af broer fortsætter i vinter, 
denne gang er det bro 11 der står for 
tur, havnens personale er i fuld gang 
med at gøre klar til udskiftningen, bro 
11 skal gerne stå klar til brug igen til 
foråret.

Vi har indkøbt materialer til fremstilling 
af pumpeudstyr til tømning af toilet 

tanke fra både, denne anordning skal 
gerne stå klar til sæson 2019.

Vi har de sidste par år haft stor glæ-
de af Birger Bredkjær Pedersen til at 
være tovholder på vores ”Vild med 
vand”/”Havnens dag” arrangementer, 
han har lavet et utroligt stort stykke ar-
bejde, med at holde styr på de forskel-
lige aktiviteter vi har haft kørende på 
havnen, det både på selve dagen, men 
også før og efter, Birger har desværre 
valgt at sige fra som tovholder. Det er vi 
lidt kede af, men vi vil gerne takke ham 
for det arbejde han har udført, skulle 
der være en eller anden der brænder 
for at blive den fremtidige tovholder 
på arrangementet fremover, så tag fat 
i mig, eller Johannes, så er jeg sikker på 
at vi finder ud af et eller andet.

Jeg vil også gerne sige tak til bestyrelsen 
for det frivillige arbejde de har udført i 
løbet af året.

Når i læser dette, har vi holdt stander-
strygning, og vores næste arrangement 
er Gløgg og æbleskiver, lørdag d. 8/12-
18 kl. 10:00 i klubhuset, så mød op til en 
hyggelig formiddag.

Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig glæ-
delig jul og et godt nytår

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: ”Bedste efterår” Foto: Bruno Müller

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 5. 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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Af Henrik Christensen, formand

Velkommen til standerstrygning på 
Rønnerhavnen, da jeg sad i går og 
forberedte en lille tale til stander-
strygningen, kunne jeg ikke undgå 
at skue lidt til vejrudsigten, vi har jo 
før stået her i næsten frost, blæst og 
regn, men det så ud til at vejret ville 
blive rimeligt efterårsvejr, sol med lidt 
skyer og svag vind, så jeg tænkte at 
denne gang kunne det godt blive en 
lidt længere tale.

Vi har overstået en sommer, som 
set med mine øjne, har været rigtig 
god, især for dem der brugt tiden på 
vandet, men bestemt også for dem 
som har nydt det gode vejr på hav-
nen, så det kan forhåbentlig kun være 
gode minder at se tilbage på, Rønner-
havnen har haft en god sommersæ-
son, der har været godt besøgt med 
gæstesejlere og også en del autocam-
pere har vi set på havnen, stort set 
har der hele sommeren været liv på 
havnen.

Det er længe siden vi haft så stor 
belægning af havnen, vi har stort set 
ingen ledige pladser, det vi har været 

mest udfordret på er at finde plads 
til de medlemmer som gerne vil have 
større både, og dermed større plad-
ser, det kræver meget at vores broer, 
pæle og y-bomme, men vi vil forsøge 
at løse det hen ad vejen, som behovet 
opstår, det koster en hel del hver gang 
vi skal have flytte en pæl, eller ram-
met et nyt borerør/pæl.

Vores tilbygning af masteskuret er 
stort set færdigt, hvis der mangler 
noget, er det kun småting, næste 
skridt der er at få lavet bukke/vogne 
til klargøring/afrigning af master, der 
har Bådelauget tilbudt hjælp med at 
få designet og lavet dem, det takker vi 
for, her i vinter vil der blive udskiftet 
endnu en bro, det arbejde er allerede 
i gang, så når foråret kommer igen, vil 
det arbejde også være afsluttet, her 
i den mørke tid vil vi også få afsluttet 
renoveringen af klubhuset, det bliver 
godt, så der er noget at glæde sig til.
Når vi starter næste sæson, vil vi også 
kunne tilbyde tømning af toilettanke, 
alt udstyr dertil er indkøbt, næste 
skridt er at få gravet rør ned.
Vi håber også at vi i løbet af foråret 
kan få færdiggjort en ny toiletvogn/
bygning, som skal erstatte den gamle 
på nordhavnen.

Vi håber også at der omkring nytår 
kommer nyt med hensyn til strandbe-
skyttelseslinjen, så vi kan få lidt bedre 
betingelser med hensyn til opførsel af 
redskabsskure og andre havne relate-
rede bygninger.

Her til slut vil jeg lige nævne at 
Frederikshavn Kommune muligvis 
vil sige ja til opførelse af 6 stk. 275 
meter høje vindmøller 1500 meter fra 
Hirsholmene, det er selvfølgelig altid 
godt når man tænker anderledes når 
det drejer som om energi, ingen tvivl 
om at vindmøller eller solenergi er 
fremtiden, men placering vil altid blive 
diskuteret, så om det er godt eller 
skidt for vores område, skal jeg lade 
være udsagt.

Der var lige en sidste ting inde vi 
springer ind i klubhuset og drikker kaf-
fe, det er den mørke tid vi går i møde, 
så tænk på at få sikret jeres grej mod 
tyveri.

Standerstrygning 2018
Foto: Bruno Müller  

Foto: Birger Pedersen 

Foto: Bjarne Christensen
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Af Ole Guldsmed-Thomsen
Redigeret v. Bruno Müller

Arbejdet med at modernisere køk-
kenet i klubhuset blev igangsat først 
september! 

Gulvet blev taget op og i samme 
arbejdsgang blev der at nedtage skil-
levægge. Efterfølgende skal der be-
stilles materialer til isolering af gulv 

og gulvplader så de er klar næste 
arbejdsdag.  Det er allerede nu aftalt 
i forløbet at flytte el-tavlen og opgra-
dere den til 2,5 kvadrat ledning. 
Kablet føres ind inden gulv isoleres 
og der monteres kloakrør som kloak-
mesteren kan koble på.
Efterfølgende etape af en arbejdsdag 
aftales senere, og inden da, skal vi 
have ryddet fritidsfiskernes hus som 
midlertidig erstatning.

                 
Klubhuset renoveres         
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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 FEBRUAR-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 5. januar 2019

9



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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Kræmmermarkeder på Rønnerhavnen
Markederne gennem startede i det ”Små” – men voksede! 
Der er ingen tvivl om at de to årlige kræmmermarkeder er et stort ”PR” for havnen!
Legepladsudvalgets kræmmermar-
keder er uundværlige af hensyn til 
økonomien

Bestyrelsen og Fritidsfiskerne var de 
første
For snart en snese år siden var det 
Fritidsfiskerne og bestyrelsen der 
var arrangør og der måtte ikke være 
”Sager” til salg,- som ikke relaterede 
det maritime! 
I starten krævede det ikke megen 
plads til de 10 – 15 kræmmere der 
stod med standene foran klubhuset. 
Tiden gjorde så, at markedet udvikle-
de sig og flere kræmmere og gæster 
kom til!
På det tidspunkt ”Trak” Fritidsfiskerne 
og bestyrelsen sig ud som arrangør. 

Legepladsen skulle udskiftes
Det var på det tidspunkt at Rønner-
havnens Ny Naturlegeplads der blev 
indviet i efterårsferien – lørdag den 
13. oktober 2007 hvor  man arbejde-
de  i Legepladsudvalget videre med at 
skaffe økonomi til vedligeholdelse og 
fornyelser. 

Første marked satte gang i det!
Med denne arrangør lagde man 
”Stilen om med hensyn    til til hvad 
kræmmerne måtte sælge og så kom 
der    udvikling! Men man var spændt 
på forløbet som ny arrangør,-  og de 
første, af de ca. 40  kræmmere der 
allerede var ankommet ved syvtiden, 
hvor de kiggede længe i en bestemt 
retning mod bygerne der var på vej.
Men præcis kl. 9.45 brændte solen 
regnbygerne væk og den tiltrængte 
varme bredte sig over Rønnerhavnen 
og hvor vi kom i gang kl. 10.00 i strå-
lende solskin.
Der blev handlet godt hele dagen!                      
Kræmmerne solgte godt og var tilfred-
se og ligeledes Legepladsudvalgets 
egen stand, samt deres salg af pølser, 
kaffe øl, sodavand, amerikansk lotteri, 
gætte vægten på den store torsk, 
der gav en god omsætning, med et 
ubeskåret afkast til legepladsen på ca. 
15.000,- kr..

Så var man i gang!
I de sidste 5-6 år har der været et 
endnu bedre overskud hos Legeplads-

udvalget og det er på en konto der er 
skrevet om,- først og fremmest til nyt 
og vedligehold.
Det har i en årrække været Legeplads-
udvalgets plan at etablere et sørøver-
skib på legepladsen og til det har man 
fortsat målet, at økonomien skal være 
på plads.

Disse tanker at afholde marked blev 
ligeledes taget op af Trækfuglene, der 
stadig gør et fremragende arbejde, 
hvor de på deres marked også har 
samarbejdet i højsædet.
Deres overskud har de videresendt 
til Rønnerhavnen, med formålet at 
forbedre og forskønne havnen

I næste blad bringer vi en artikel om 
Trækfuglenes start på kræmmermar-
keder
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Naturens køkken
Naturen byder på mange smagsoplevelser

Tlf. 70 70 70 79/ 51 32 51 01

RKT EL-DIESEL
MARINETEKNIK             

- det ordner vi
v. Rudi Finn Kristensen

Toftegårdsvej 28
9900 Frederikshavn

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009
mail: rkt@live.dk

Palle Jensen Biler ApS
Toftegårdsvej 24 9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98 42 88 14 / 21 23 21 60
E-mail: pj-biler@mail.dk
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Dramatisk redningsaktion sidst i september 

En tyske sejler med en mand og kvin-
de ombord på en 10 meter sejlbåd var 
i en kraftig blæst kommet i vanskelig-
heder ud for Frederikshavn.
Da vinden blev for kraftig besluttede 
man at tage sejlet ned. Efterfølgende 
begyndte båden for alvor at gynge 
meget fra side til side,- og man valgte 
at kalde hjælp på radioen.
Skagen og Sæby redningsstationer 
sendt assistance af sted.
Der var to tyske turister om bord på 
den knap 10 meter lange sejlbåd, og 

de havde fået problemer med sejlet, 
som de ville tage ned i den kraftige 
blæst.

Manden faldt over bord
Samtidig gyngede båden kraftigt i 
de flere meter høje bølger, og parret 
- en ældre mand og en ældre kvin-
de - kaldte til sidst efter hjælp over 
radioen.
Imens blev situationen mere vanske-
lig, da manden faldt over bord og hvor 
hans ben satte sig i klemme i bådens 

gelænder, hvorved hans hovedet 
kom under vand, hver gang bådene 
krængede.

Redningsbåden fik manden på dæk
Redningsbåden fik to mand over på 
sejlbåden og fik manden på dæk igen 
og man begyndte at slæbe deres båd 
ind mod Frederikshavn.
De to personer kom god behold i land 
og takkede alle der havde været med 
i aktionen.

HUSK!
Næste blad har modsat 
de andre en anden og 
i måneden, en tidligere 

dato for Deadline!
Stof til blad 1. 2019 skal 
være indleveret senest

d. 5. januar 2019 
og gerne før!
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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  

Sejladsvejledning
Bestil Sejlads vejledningen med farvandsafmærkninger, 

lyd- og lyssignaler samt skibslys. Og hav altid et gratis ek-

semplar med dig i båden, når du sejler.

Bestil på dette link:

https://trygfonden.grafisklogistik.dk/order.php?bg=NTg

Efter en lang ”Lun” sommer er vi kommet til det lidt triste arbejde med 

at tage båden op på land og gøre den vinterklar. Jo mere du gør nu, jo 

mindre er der til foråret. Og du kan nyde ”vinterferien”.

Afrigning efter varmeste 
sommer

Foto: Bruno Müller
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Sø- og Sejlsportsudstyr 

Alt til sejlerne og fritidsfiskerne 
Rabat på alt grej til Rønnerhavnens medlemmer 

Professionel vejledning – 38 års erfaring 

 

 

Smækbukser med 100kg. Opdrift 

Ring 60 15 40 84 ell. danskregntøj.dk – og bestil 

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
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 Formanden for Træskibslauget og 
”Tovholder” for arrangementet VILD 
MED VAND sagde farvel efter dette 
års arrangement og det skete helt 
uden dramatik.

- Jeg er i en organisation, hvor der 
altid sker noget, og hvor telefonen 
ringer ganske tit, siger han og jeg 
trænger ganske enkelt til, at der skal 

ske noget andet, fortæller Birger Pe-
dersen! Så må vi andre selv gætte på 
hvad der ligger i ”Bageovnen”!

Men fra bladets filial ” Barske Tiden-
de” forlyder det, at hvis han finder på 
noget, så er der er ikke tale om en 37 
timers arbejdsuge.

Birger håber at der træder nye 

kræfter til og vil overtage afviklingen 
af arrangementet Vild med Vand. 
Afslutningsvis siger Birger tak til alle 
hjælperne og gæsterne på vores 
havn og med ordene - Jeg går ikke fra 
noget, der er skidt, og jeg forlader et 
stort fællesskab, som jeg holder af og 
trives godt i. 

Birger stopper med ”VILD MED VAND”

Aktiviteter på 
havnen i 2018
3. Januar - Demonstration v. Sejlerne om glasfiber

22. Marts - Generalforsamling

7. April  - Standerhejsning

12. Maj - Undervisning til Speedbådskørekort

13. Maj - Havsvømning

3. Juni - Midtjysk Småbådsfiskerklub på besøg

9. Juni - Havnens dag / Vild med Vand

9. Juni - Kræmmermarked v. Trækfuglene

4. August - Kræmmermarked v. Legepladsudvalget

11. August - Småbådsfiskerne konkurrerer 

22. September - DM i Fladfiskeri

3. November - Standerstrygning

8. December - Gløgg i klubhuset 

Fremtidens 
trawler
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Fladfiske- og Makrelkonkurrencen blev 
aflyst
Tekst & Foto: Bruno Müller

For anden gang den, nemlig den 
22.september i år blev ”Småbådsfi-
skernes” konkurrence aflyst og denne 
gang sørgede stormen ”Knud” for at 
man kunne aflyse dagen før.

Det var ellers 3 ǵang hvor man yderlig 
havde udvidet programmet med en 
Fladfiske- og Makrelkonkurrencen.
Der var mange præmier til deltagerne 
der havde meldt sig til, og modsat 
første arrangement på Rønnerhavnen 
der lige ligeledes blev aflyst hos os,- så 
undgik man at pakke disse præmier 
ud og ind igen.

Stormen ”KNUD” gav mere vand i havnen

Med Vaders på kan man godt 
sidde ved bordet
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Træskibslauget  - Tak for i år… 

Af Birger Bredkjær Pedersen, formand 

Også i Træskibslauget blev det en 
minderigt år … med mange aktiviteter 
… til glæde for medlemmerne samt 
rigtig mange gæster på havnen.
Vi har deltaget et par gange i Vild med 
Vand dagen … en dag hvor omkring 
100 havne i Danmark rigger op til fest 
og sjov for børn og voksne.
I år havde vi allieret os med Borgme-
steren … til at sætte det hele i gang 
… det gjorde hun med bravour … var 
også ude at sejle havnerundfart med 
Henrik i ”Nordstjernen” sammen med 
havnens formand. 

Det var lidt under protest … men ef-
terfølgende viste hun stor glæde over 
hendes ”sørejse”…
Der blev sejlet mange ture med børn 
og voksne … for at vise dem lidt af 
vort skønne sejlerliv på havnen. Ideen 
og visionen med havnens dag er at 
oplyse og fortælle om alle glæderne 
og oplevelserne, man som familie kan 
have i dette sø- miljø.

Igen i år blev det til en tur til Skär-
hamn … femte gang til den store Træ-
skibsfestival … hvor ca. 100 træskibe 
var samlet. Vi var igen heldige med 
vejret på Kattegat … rigtigt sommer-
vejr …

Det blev også til ture her i det hjemli-
ge … Læsø stod for skud for mange … 
og fisketurene efter makrellerne ikke 
at forglemme … det lyder jo altid … 
fik du noget og hvor … har du hørt at 
ham og ham fik over 50 små stegema-
kreller på en times tid … der og der …
Så kære venner … 2018 blev et godt 

år … hvor sammenholdet på havnen 
viste sig fra sin gode side … gu´ved 
om det var vejret eller den positive 
indstilling mennesker får … når solen 
skinner … og alle er glade … så lad det 
gode vejr få skylden … for den venlige 
stemning som er på havnen … 

Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt kommende 2019 og tak 
for 2018.  Birger - Træskibslauget.

År 2018 blev et år som 
de fleste sejlere vil huske 
tilbage på … med glæde …
I mands minde har som-
meren vist ikke været 
bedre og længere end 
2018 …

”Nordstjernen” på havnerundfart 

”Indiana” med Henning Sander på vej over 
Kattegat…
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Redigeret & forkortet v. Bruno Müller

Den 9. februar 1988 
   
Formanden Keld Høgh orienterede 
om aktiviteterne på havnen!
- Perioden siden sidste generalforsam-
ling har været præget af byggeaktivi-
teter og ændringer i den daglige drift.

Redskabshusene er vokset op i stort 
tal på ”Sydsiden”, og det varede ikke 
længe, før vi måtte i gang med en an-
søgning om opførelse på ”Nordsiden”. 
Selv om byggeriet på de sidste huse 
lader til at være gået lidt i stå,- skal vi 
nok få fornyet gang i byggeriet.
Klubhuset( Hvor Penna er nu. Red.) var 
næste punkt,- og umiddelbart efter 
generalforsamlingen gik byggeriet i 
gang. Den 17.aug. 1987 kunne vi holde 
rejsegilde og d. 6. feb. holdt vi officielt 
indvielse med fuldt hus og ikke mindst 
foreningens medlemmer mødte op i 
stort tal.

Vores vedtægter som blev ændret 
på sidste generalforsamling har vi 
fået afklaret med kommunen, - også 
således at ikke borgere i kommunen 
ligeledes kan have en bådplads.
I øvrigt skal det siges at samarbejdet 
med kommunen er forløbet godt 
og positivt. Stejlepladserne syd for 
havnen er blevet færdiggjort, - såle-
des at vi har kunne fået bedre plads til 
vinteropbevaring af bådene.
Formanden orienterede om priote-

ringslisten for kommende arbejder 
i 1988: P- pladser vest for klubhuset 
anlægges, uddybning i samarbejde 
med Søsportshavnen, vejene ordnes 
for huller m.m.
På det nærmeste er Rønnerhavnen 
blev en ” Mediebegivenhed” og i 
folketinget debatteres vores medlem-
mers fritidsinteresse der er blevet et 
problem over for erhvervsfiskeriet, og 
at fritidsfiskerne udgør en trussel for 
dem.

Formanden slutte med at oplyse: 
Den 25. april blev havnen ”Tavs & Helt 

stille”. Pioneren Børge Munk var ikke 
mere. En epoke i havnens historie var 
slut,- og fra den spæde start til den 
lørdag i april, var havnen og Børge 
eet.
Mange og lange ord ændrer 
ikke på budskabet den 25. april!                                                                                        
Børge vil alligevel fortsat være et min-
de hos os alle.

Som afløser for Børge kom Svend Niel-
sen der til fulde indfriede bestyrelsens 
forventninger.

Generalforsamling på Rønnerhavnen 
- for 30 år siden!  
-  Rønnerposten har samlet lidt op på ”Før i tiden”
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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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Tekst: Bregnballe, T. & Sterup
Foto: Bruno Müller 

I denne rapport præsenteres resulta-
terne af den optælling af skarvreder, 
som fandt sted i de danske skarvko-
lonier i foråret 2018. Der blev i 2018 
optalt 31.605 par ynglende skarver i 
Danmark. Det var 1.581 par færre end 
i 2017, hvilket svarer til en tilbage-
gang på 4,8 %. Den danske bestand 
af skarver kulminerede i årene 1996-
2005 med en stabil ynglebestand på 
omkring 40.000 par, hvorefter antallet 
gik tilbage. I 2010-2013 ynglede der i 
gennemsnit 26.400 par. Herefter steg 
bestanden igen i 2014, men efterføl-
gende har antallet været ret stabilt. I 
årene 2014-2018 har bestanden i gen-
nemsnit været på 31.700 par, og de 
årlige bestandssvingninger har været 
på under 5 %.

Både tilbage,- og fremgang af bestan-
den
I 2018 gik bestanden tilbage i Vest-

jylland og i landets sydøstlige dele 
omkring Smålandsfarvandet. I begge 
disse områder var tilbagegangen på 
ca. 21 %. Den modsatte udvikling sås 
i landets centrale dele, idet der var 
fremgang særligt i det sydvestlige 
Kattegat, omkring Lillebælt/Fyn og i 
Nordsjælland.

Skarvernes ynglesæson startede sent 
i 2018. Dette skyldes formentlig, at 
marts måned var meget kold og fik 
skarverne til at udskyde æglægningen. 
I nogle kolonier kan optræden af ha-
vørne også have været medvirkende 
til, at skarverne etablerede sig senere 
end normalt.
Landets største koloni i 2018 (med 
2.422 par) lå i Stavns Fjord på Samsø. 
Otte kolonier havde mere end 1.000 
par. I alt var der 76 kolonier, hvilket 
er 4 færre end i 2017. Det kan dog 
ikke udelukkes, at der var skarver, der 
gjorde forsøg på kolonidannelse, uden 
at det blev opdaget eller er kommet til 
vores kendskab.

Yderlige kolonier
Naturstyrelsen foretog forvalten-
de tiltag i 9 kolonier i 2018 og gav i 
yderligere 9 tilfælde private lodsejere 
tilladelse til selv at gennemføre tiltag. 
I de 18 kolonier, hvor indgreb fandt 
sted, blev i alt 4.249 reder reguleret. 
Det svarer til 13 % af alle rederne i 
landet, hvilket er på niveau med 2016 
og 2017. I perioden 2010-2015 var 
omfanget af regulering væsentligt 
lavere. De forvaltende tiltag bestod i 
langt de fleste tilfælde i at forhindre 
skarvernes æg i at klække, enten ved 
at oliere æggene eller ved at prikke et 
lille hul i æggene med en syl. I en-
kelte kolonier blev der fjernet reder 
eller ynglefuglene blev beskudt eller 
skræmt bort, men disse tiltag berørte 
kun få af de regulerede reder.

Danmarks ynglebestand af skarver i 2018
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Bådpolering og bundmaling 
Vedligeholdelsesvask 

og polering af fribord og overbygning,  
rengøring, slibning og pleje af teakdæk, 

klargøring til salg. 
   Ring  for uforpligtende tilbud: 

ShipShine 
Tlf. 29 86 91 89 

 

Til vore annoncører og medlemmer!

Julen og nytåret nærmer sig og vil vi gerne benytte 
lejligheden til at takke for samarbejdet igennem dette år.
Samtidig vil vi ønske dig og din familie en glædelig jul et 

rigtig godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen & Redaktionen

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

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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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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Tekst & foto: Bruno Müller
 
Der er et pragtfuldt udkig til Rønnerhavnen 
inde fra to huse til omklædning og dog ikke 
saunahuset. Modsat af bådene udenfor, der 
skal eller allerede er kommet på land, så er 
det modsat vinterbaderne der har startet 
sæsonen. 

Saunahytten tilhører vinterbaderafdeling, der 
startede op for en del år siden og blev bygget 
på Produktionsskolen.

 Vinterbaderne på Rønnerhavnen og de 
andre havne her på   Østkysten blander sig 
med de mange tusinde  vinterbadere i ca. 
100 klubber.     

Vinterbaderne vil ha´ Koldt Vand

Forsikringsafgift 40 procent ned 
på lystbåde           

Den årelange kamp mod forsikringsaf-
giften på lystfartøjer er måske på vej 
mod et gennembrud, skriver Dansk 
Sejlunion til pressen.
I regeringens forslag til finanslov for 
2019 lægges der op til en sænkelse af 
afgiften fra 1,34 procent til 0,8 pro-
cent af forsikringssummen. Det svarer 
til en sænkelse på 40 procent – eller, 
omregnet i kroner, en årlig afgiftslet-
telse på godt 1600 kr. for en båd med 
en forsikringssum på 300.000 kr. 
"Det er en fantastisk nyhed. En lavere 
afgift vil betyde flere både på vandet 
og øget turistomsætning i landets 
yderområder, fx på de små øer, lige-
som det også vil øge beskæftigelsen i 
bådbranchen og på de mindre værf-
ter," siger Dansk Sejlunions formand, 
Line Markert, i en kommentar til 
forslaget. 

Vigtigt for klubberne
"En afgiftslettelse vil samtidig gøre en 

kæmpe forskel i foreningslivet. Når en 
sejlklub slipper med lavere afgifter på 
at forsikre sine ungdomsjoller, træ-
nerbåde og andre klubbåde, så vil det 
frigive mærkbare beløb, der i stedet 
kan investeres i aktiviteter og fælles-
skab til glæde for medlemmer."   
"I sidste ende er jeg overbevist om, at 
dét provenutab, som forslaget inde-
bærer, vil komme tilbage på andre 
områder – og mere til. Dette her er 
ikke bare en afgiftslettelse. Det er i 
lige så høj grad en investering i at ud-
vikle turisme og beskæftigelse," siger 
Line Markert.

Må afvente endelig finanslov
Afgiften på lystbådes kaskoforsikringer 
blev indført tilbage i 1970'erne. Og 
der kom for alvor fokus på afgiften 
igen, da den daværende regering i 
2013 forhøjede afgiften fra 1,0 til 1,34 
procent af bådens forsikringssum. 
Forhøjelsen kom på et tidspunkt, hvor 

fritidssejladsen i Danmark fortsat 
var hårdt ramt af finanskrisen – og 
bådsalget har stadig ikke genvundet 
tidligere tiders niveau, hvilket har 
resulteret i tomme bådpladser mange 
steder i landet. "Lige nu må vi selvføl-
gelig afvente den endelige vedtagelse 
af finansloven, før vi kender afgiftens 
videre skæbne. Jeg håber virkelig, at 
partierne på tværs af Folketinget vil 
have øje for det aktivitetsløft, som en 
afgiftslettelse kan skabe på en lang 
række områder," lyder det fra Line 
Markert.  

- Det skriver Dansk Sejlunion til pressen

I finanslovsforslaget for 2019 foreslår regeringen en 40 procents nedsættelse af forsikringsaf-
giften på lystbåde fra 1,34 procent til 0,8 procent af forsikringssummen
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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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Før i tiden på havnen

Dengang blev den bygget som jollehavn

Redigeret v. Bruno Müller
Foto: Jørgen Jensen

Vores havn, Rønnerhavnen har efter-
hånden en del saltvand på bagen efter 
at den blev stiftet lige før jul,- nemlig 
den 15. december 1974.
Altså i næste måned har den opnået 
den gode alder af 44 år,- og hvor en 
del stadig kan huske de ildsjæle der 
kæmpede for havnens fremtid og 
dens eksistens.
Ca. 12 år senere da havnen var kom-
met godt i ”Drift”, dukkede den første 
udgave af Rønnerposten op d. 1.juni 
1986.
Siden har Rønnerposten forsøgt at 
dække alt og så meget som muligt og 
ud til medlemmerne og andre. Der var 
nok at skrive om, afbrudt af en et års 
pause for nogle få år siden. 
I denne udgave har jeg ”hevet” brud-
stykker ud af begivenhederne, - både 
store og små, som man arbejdede 
med fra den spæde start.

Medieangreb på havnen
I februarudgaven nr. 2 1988 skrev bla-
det om fritidsfiskernes fiskeriregler og 
hvilke redskaber de måtte bruge.

Men det som bragte Rønnerhavnen 
på forsiden i medierne,- var omtalen 
af det fiskeri der blev udøvet ulovligt 
fra havnen.
Selv om havnens bestyrelse ikke var 
det ledende organ for de mange 
fritidsfiskere, så følte man at ta´ til 
genmæle overfor pressens angreb, da 
det nu var deres havnen der skulle i 
”Vridemaskinen”, - og til det udtalte 
de i Rønnerposten:

Bestyrelsen svarede igen
- Dette som er bestyrelsens kom-
mentar til et par underlige indlæg i 
dagspressen siden sidst, hvor Rønner-
havnen af en eller anden grund som 
et værre er et eldorado for ulovligt 
fiskeri. Selvfølgelig er vi kede af det, 
når der på tryk fremkommer sådan-
ne påstande- især når begrundelsen 
mangler! Men fra vores side finder vi 
ingen grund til at tage til genmæle- 
dels fordi bestyrelsen er repræsentan-
ter for Rønnerhavnens brugere og ikke 
nogen fiskeriorganisation.
Også når vi der færdes på havnen til 
daglig, stort set ikke har set fisk i man-
ge måneder (det kan vist ikke være 
værre andre steder) Red.
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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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Tekst: Bruno Müller
Foto: Jørgen Jensen

Med baggrund i Teknisk Udvalgs be-
slutning om at igangsætte processen 
for fremtidens strande med ambitio-
nen om at tilrettelægge arbejdet, så 
det bliver så bredt forankret som mu-
ligt, hos såvel forvaltningen, som hos 
borgere, interessenter og politikere.                                                               
Det er tanken i processen, at borger-
ne inddrages og høres ved at afholde 
offentlige strandvandringer, så flere 
perspektiver for strandene kommer 
på banen.

I forløbet arbejdes der på at gøre 
vores strande mere attraktive med ud-
gangspunkt i og mulige potentialer og 
at skabe øget aktivitet og engagement 
på strandene, blandt borgere, gæster 
og erhverv, året rundt.
Man lægger vægt på at øge væksten 
i turismen og øge bosætningen i 
området, samt at skærpe strandenes 
særegne profiler, som at udvikle fæl-
les kvalitetsdefinition for strandene og 
deres udvikling (herunder faciliteter, 
aktiviteter tilgængelighed, serviceni-

veau for renhold, strandrensning og 
arealpleje) 

Fremover forøges det med formidlin-
gen af strandenes kvaliteter, herunder 
natur- kultur- og fritidsoplevelser og 
ligeledes et samarbejde mellem kom-
munen, øvrige grundejere (herunder 
Naturstyrelsen), erhvervet og lokale 
kræfter.
De opgaver arbejdsgruppen primært 
skal,- er at gennemgå allerede eksiste-
rende planer, rapporter og anbefalin-
ger som er udarbejdet i forlængelse 
af bagland, kyster, havne og strande 
(eks. På forkantanalyser, Ej Blåt til 
pynt, Vestkystpartnerskab m.v.)  Oven 
i det at kortlægge eksisterende lovgiv-
ning og bekendtgørelser for strandene 
(Naturbeskyttelseslov, Badevandsbe-
kendtgørelse mv.). Mere om kortlæg-
ningen skal de eksisterende rammer 
og planer for de enkelte strande (kom-
muneplan, lokalplan, driftsplaner mv.) 
også kortlægge og vurdere de enkelte 
strande ud fra dimensionerne.

Driftsmæssigt skal der udarbejdes op-
læg til serviceniveau og driftsplan og 

komme med anbefalinger til forbed-
ringer af basisfaciliteter, infrastruktur, 
formidling og aktiviteter (Masterpla-
nen). 

Masterplanen for Fremtidens Stran-
de bliver administrationens primære 
værktøj for drift, planlægning og 
udvikling af strandene. 
Masterplanen for Fremtidens Strande 
bliver ligeledes inspirationskatalog for 
borgere, erhverv og andre interessen-
ter i en fælles udvikling af aktiviteter 
og faciliteter på strandene, og at 
Masterplanen for Fremtidens Strande 
bliver retningsgivende for kommende 
års politiske prioriteringer inden for 
kommunens vækstspor, oplevelser og 
Turisme.

Opgaver der også ligger og venter er 
Infrastrukturen (Vejadgang, P-plads, 
adgang til 
forstranden, toiletter, adgangssti, 
borde&bænke, affaldssystemer og 
opholdsmuligheder.

I kommunen arbejdes der fortsat med 
fremtidens strande
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Vores havn! 

Nyt Mastehus ved at være klar 

Varmepumpe
Der bliver sat en mindre varmepumpe i Fritidsfiskernes hus

Tømning af toiletter med vacumpumpen foretages 
efter sommerferien

Lys på vinterpladserne
Der er ved at blive undersøgt vedr. BEAS standere 
på vinterpladserne. Prisen vil være omkring 150 – 
200.000,- kr. og Næste etape udføres i 2019.

Mere lys på broerne
Der er ikke krav til lysstyrken,- men et krav om hvor 
lyskeglen rammer vandoverfladen               

Ny forening på havnen?
U/V dykkerne ønsker at ”bosætte” sig på Rønnerhavnen
Bestyrelsen undersøger mulighederne med at finde en 
plads til deres udstyr.

Autocampere
64 besøgende i år

Vejene på vinterpladserne
Prisen undersøges for mere gruslægning

Huseftersyn
Der er blev der foretaget huseftersyn.
Udsendt anbefalinger til husejerne.

Frihavne der besøger os
169 af de besøgende gæstesejlere
var fra andre ”Frihavn
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Vores havn! 

Plads til autocampere 
Bestyrelsesmedlem foreslår at etablere en 
plads, så autocamperne kan placeres ”Samlet”

Sejlrenden i Aså
Brønderslev kommune har bevilget 100.000,- kr. undersø-
gelse af en driftsikker og varig løsning for sejlrenden

Sæby havns udvidelse
Det videre forløb Centeret og Kystdirektoratet færdiggør, 
i fællesskab med bygherre, det afgrænsningsnotat, der 
skal afgrænse hvilke emner miljørapporten skal omhandle. 
Bygherre udarbejder en samlet miljørapport for projektet 
og planerne. Lokalplanen og kommuneplantillægget udar-
bejdes sideløbende med miljørapporten.

Toilettank
Der er indkøbt materialer til fremstilling af pumpeudstyr til 
tømning af toiletter i bådene.

Vild med Vand & Havnens dag!
Birger Pedersen fra Træskibene, der hidtil har været tov-
holder på arrangementet, har ønsket at stoppe.
Derfor søger bestyrelsen nye kræfter!

Mastekran
Ny mastekran er drøftet og bestyrelsen ser den Strandby

Sikkerhed på en lystbådehavn
Det er utroligt at der ikke findes nogle regler for, hvilket 
sikkerheds,- og redningsudstyr, der skal være på en lystbå-
dehavn. Anbefalinger til valg og placering har længe været 
efterspurgt af havne og myndigheder.

Knap en halv million til Strandby Havn
En overdækning med sejl til 425.000,- kr. har Strandby 
havn skaffet ved sponsorer. Havnen lagde selv 50.000 
oven i til overdækningen på 250m2  på  Pier 1.
Ud over det omfatter projektet borde og stole samt en 
scene 425.000,- kr. har Strandby havn skaffet ved sponso-
rer. 

Strandbeskyttelse – Ansøgningen lader sig vente! 

Bro 11 renoveres
Renoveringen fortsættes i vinter,- og denne gang er bro 11 
der udskiftes og skal gerne stå klar forår 2019.

HUSKAT!   

Deadline til næsteblad er allerede d. 5.januar 2019

- og lidt af de andre!
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