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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!
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Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Palle N. Thomsen
Hirsholmvej 4, 9900 Frh.
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path@outlook.dk                   

Kontakt til Fritidsfiskerne og
Husudvalget
Lars R. Johansen
Tennisvej 29, 9900 Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
fn117masi@gmail.com    

Suppleanter: Birger B. Pedersen og
Morten Winther Christensen

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
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Så er generalforsamlingen vel overstået 
og den kommende bestyrelse er klar til 
at fortsætte i arbejdstøjet. Denne gang 
lykkedes det at afholde generalforsam-
ling uden Corona-restriktioner og det gør 
da det hele noget nemmere. 

Havnens folk har haft travlt i vinter og nu 
der er ikke langt igen til, at bådene igen 
skal i vandet og der summer allerede af 
liv på vinterpladsen. De nye stativer har 
været en succes og er blevet taget rigtig 
godt imod og løftevognen ligeså. Der er 
en tilvænning med alt, men Johannes 
siger, at vogn og stativer opfylder alle 
forventninger, og at det nye system har 
været en fornøjelse at arbejde med. 

Vi har sendt ansøgning til Kommunekre-
dit på finansiering af flere stativer, kran 
og vaskeplads og afventer nu svar. Den 
kommende vaskeplads bliver naturligvis 
opført efter gældende miljøkrav med 
filtre som kan opsamle selv de mindste 
partikler og når vaskepladsen ikke er i 
brug, vil regnvand blive ledt uden om 
filtrene. Det er Trigon, som har dimensi-
oneret og er kommet med tilbud på støb-
ning af bund også. Vaskepladsen vil blive 
hegnet ind så der ikke sprøjter partikler 
uden for vaskepladsen.

Der er udskiftet y-bomme, monteret 
skilte, lavet port i skur og malet en del. 
Der er fjernet træer ud til vejen og det 
kræver en dræning hvis arealet skal vare 
kørefast. Der er monteret ny vandvarmer 
i klubhus og der er monteret 5 nye wi-fi 
sendere så hele havnen skulle være godt 
dækket ind. Havneindsejlingen er uddy-
bet så der er klar til en ny sæson.

Havnens brugere som benytter bassin 
og kajanlæg er mødtes til fælles visions-
møde og vi havde en hyggelig aften med 
vidensdeling og snak om egne og fælles 
visioner. Det er aftalt at mødes igen i 
2022.

Der kommer mange spørgsmål til ven-
telisten på bådpladser og om hvorfor 
listen ikke ligger tilgængeligt på hjem-
mesiden. Regler for listen kan læses på 
hjemmesiden og ventelisten prioriteres 
ud over nr. også efter anciennitet på års 
medlemskab med bådplads i havnen. 
På grund af regler for GDPR kan listen 
ikke lægges ud offentligt, men man kan 
blive oplyst om sin plads på listen ved 
henvendelse til havnefogeden. Vi får i 
bestyrelsen utroligt mange henvendelser 
fra frustrerede bådejere, som ikke kan få 
en bådplads i havnen, men der er slet og 
ret ingen pladser at dele ud af og det er 
selvfølgelig ærgerligt for dem det går ud 
over. Havnebassinet er udnyttet maksi-
malt og det vil kræve et yderligere bassin 
for at tilbyde yderligere pladser.

Jeg vil ønske jer alle en god og sikker 
sejlersæson.

Ole Guldsmed-Thomsen, formand for 
Rønnerhavnsforeningen

Forside foto: Sejlads med træskibene
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YEAR
Warranty5

SWIFT 
BY INSTINCT

Pro XS Mercury 
FourStroke 115 hp

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

mercurymarine.com

UOVERTRUFFEN KVALITET 
giver uovertruffen præstation

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

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

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

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

Mange modeller fås også i hvid

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 
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...FOR AT FÅ FANGSTEN I NETTET! 

Ring til Jens Christensen i vores Aalbæk-afdeling 

på +45 40 19 90 85, hvis du mangler noget eller har spørgsmål 

VI HAR LIGE DET DU SKAL BRUGE…. 
Klik ind på www.daconet.dk og se vores store udvalg 

Facebook.com/daconet.dk                 
Instagram.com/frydendahldaconet 

 Er dit monterede fiskenet klar til udskiftning? Få penge for dit brugte fiskenet! 

Når du køber dit nye net hos os og afleverer det brugte, så trækker vi Kr. 50,- ekskl. moms / Kr. 62,50 inkl. moms fra 
prisen på det nye fiskenet. Det gælder ved køb af net til fritidsfiskeri, monteret på både nye og brugte liner. NB! Når 

du afleverer dine net, skal de være separeret, eksempelvis hvert garn i en pose for sig eller ophanket. 

Genbrug af liner er godt for 
miljøet og pengepungen! 

Fraskårne liner kan gen-
monteres mange gange! 

De brugte net bliver regene-
reret til plastikgranulat! 
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Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 14 - 21

Lør, søn- helligdage kl. 11 - 21

NORDRE STRANDVEJ 22 
TLF 98 43 92 22

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE

GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

Kom ud til 
byens 

mødested 

VI SES!
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DANSK METAL  
VENDSYSSEL

– når det gælder

Forsikring
Fritidsfisker! 

Husk at det første år er du uden binding kontingentfri det første halve år.
Så snart du er meldt ind er du berettiget som de øvrige 2000 medlemmer. 

Tilbud om billig Bådforsikring, forbundsbladene om 
fritidsfiskeri og Dødsulykkesforsikring lydende 200.000,-kr.

Gennemsnit årlig er kontingentet 275,-kr.- i vore lokalforeninger

Meld dig ind på 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  - Tlf. 2180 3612
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er juni-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. maj 2022

9



Gærum Auto- &                  Traktorværksted

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

www.sparv.dk

Få en god snak om din økonomi i et spog der er til at forstå. 
Book et uforpligtende møde på sparv.dk eller 
kontakt os på 82 22 99 00

med en lokal afdeling i Frederikshavn
Få vind i sejlene

Parallelvej 23 - 9900 Frederikshavn

Hvis du ser bladkasserne 
er tomme!

Kontakt Bruno Müller 

på tlf. 23 45 81 87
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Tekst & foto: Bruno Müller

Ikke nok med et par år med Corona krise! Men Rønner-
havnen har også måtte aflyse et af egnens bedste kræm-
mermarkeder. Rønnerposten har allerede nu opsnuset 
ved en af arrangørerne, Palle Thomsen, at det bliver 

afholdt i år og det bliver lørdag den 13.august 2022.
Man håber at det kan afholdes i de sædvanlige hyggelige 
rammer og der bliver godt vejr med masser af kræmmere 
og gæster. Sæt allerede nu et X i kalenderen og i juni-ud-
gaven af Rønnerposten vil vi bringe et mere detaljeret 
program.

Så bliver der kræmmermarked igen

Referat fra Frederikshavn Træskibslaugs 
Generalforsamling tirsdag den 1. marts 2022
Pkt. 1:  Valg af dirigent og referent. 
Ad Pkt 1:  På opfordring blev Henrik Madsen valgt som 
dirigent og referent.

Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning
Ad Pkt 2: Formand, Birger Pedersen fremlagde bestyrel-
sens beretning. Han nævnte bl.a at 2021 havde været et 
tamt år, da vi ligesom andre, havde været begrænset af 
corona pandemien. Han fortalte også om en ændring af 
vedtægterne, der gjorde det muligt for andre end træski-
be, at være medlem af træskibslauget. Dette havde givet 
en mindre tilgang af nye medlemmer. Formanden be-
rettede også om, at Brian Nielsen, med Franciska, havde 
deltaget i DFÆĹ s stævne i Frederiksværk, som det eneste 
medlem fra lauget. Her skulle han, ud over at deltage, 
også aflevere vandrepræmier, vundet af Træskibslaugets 
medlemmer ved stævnet i Frederikshavn.  DFÆLs stævne 
i år bliver afviklet i Marstal. Formanden opfordrede til at 
medlemmerne bakkede op om laugets arrangementer og 
håbede at der ville kunne afholdes en Grillaften i løbet af 
sommeren og evt. en fælles sejlads.Formanden beklage-
de, at det ikke lod sig gøre, at Træskibslauget blev repræ-
senteret ved fællesmødet, afholdt den 5. Januar omkring 
Rønnerhavnens fremtid. To af bestyrelsesmedlemmerne, 
der havde givet tilsagn om at deltage, blev desværre for-
hindret i at deltage, i sidste øjeblik. 
Bestyrelsens beretning godkendt . 

Pkt. 3:  Aflæggelse af regnskab 
Ad pkt. 3:  Kasserer Brian Nielsen fremlagde Træskibslau-
get reviderede og revisorgodkendte regnskab for 2021. 
Regnskabet viste, at lauget har en sund økonomi og akti-
ver var steget. Godkendt 

Pkt. 4: Forslag til budget og medlemskontingent  
Ad pkt. 4: Ingen forslag til kontingent ændring modtaget. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet  uændret.
Pkt. 5.: Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 
Ingen forslag.

Pkt. 6:  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Ad pkt. 6: Formand Birger Pedersen, villig til genvalg. 
Formanden valgt uden modkandidat. Valg af første sup-
pleant. Ejgil Nielsen villig til valg, enstemmigt valgt. Anden 
suppleant Kresten Hansen, villig til genvalg, enstemmigt 
valgt.

Pkt. 7:  Valg af revisor 
Ad pkt 7: Revisor Hans Nielsen villig til genvalg. Valgt. 

Pkt. 8:  Eventuelt 
Ad pkt. 8: ingen bemærkninger. Referent: Henrik Madsen 
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 
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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2022
Det er skønt, at vi igen kan mødes og lad os håbe, at vi 
ikke længere får så mange gener af Corona- virussen. Jeg 
er glad for at se jer som er mødt op, og jeg håber vi får en 
god generalforsamling.

Det kan måske være svært at se, hvad der er sket på hav-
nen under Corona’en, men der er faktisk gjort flere tiltag, 
og jeg vil nævne nogle af dem her.

Vi havde i foråret en annonceret arbejdsdag, hvor der blev 
sværtet sørøverskib, lavet hegn i garngården og fældet 
træer og buske. Vi har fremstillet nye klapskilte og vil for 
fremtiden opsætte skilte ved indkørslen til havnen, så der 
også bliver annonceret på denne måde, når der er aktivi-
teter på havnen og når der er kommet nyt medlemsblad” 
Rønnerposten”.

Bådelauget har konstrueret og opsat et super vejviserskilt 
og man kan allerede se mange gæster poste det på Face-
book så tak for det. Der er lavet fliser under skiltet, så det 
er lettere at slå græs omkring.

Det blev besluttet på sidste generalforsamling, at havnen 
kunne indkøbe 25 nye bådstativer, en løftevogn og en kran. 
De 25 stativer blev hurtigt lejet ud og havde vi ikke brugt 
over 200.000 på reparation og vedligeholdelse af truck 
kunne vi snildt have købt og udlejet flere stativer, da de 
hurtigt blev utrolig populære. Den store udskrivning på 
trucken var jo lige nøjagtig det som bestyrelsen frygtede, 
da vi foreslog en søjlekran som har langt mindre vedlige-
holdelse. Selv om vi køber en kran er vi afhængig af truck-
en et par år endnu, til de sidste stativer er udfaset. Status 
p.t er at bestyrelsen har sendt ansøgning til kommunekre-
dit på ansøgning om køb af kran, stativer og etablering af 
vaskeplads til miljørigtig afrensning af både.
Fritidsfiskerne har oplevet tilgang og da der har været stort 
pres på garnrederen er der indkøbt en reder mere. Den 
bliver som andre tiltag på havnen afdraget og betalt af bru-
gerne. Der er også lavet mere hegn om garngården som 
gerne skal mindske tyveri af garn og redskaber.

Stort set alle skilte på havnen er fornyet og der er kun 
nogle enkelte små justeringer før det er på plads. Havnens 
folk er desuden ved at montere rød/grøn optaget/fri skilte 
på broerne og det prioriteres primært de pladser som man 
ved er ledige i højsæsonen. De rød/grønne skilte skal gøre 
det nemmere for gæstesejlere at vælge plads og sikrer 
samtidig, at ens plads er ledig når man kommer hjem fra 
ferie. Vi har i bestyrelsen gjort et stort arbejde i skiltning 
generelt og også henvisning til den nye autocamperplads 
og jeg kan fortælle, at indtægten fra autocampere steg 
500% i 2021 og det må jo siges at være flot i betragtning af 
at Corona-epidemien og mindre aktivitet, men det har ikke 
været aktuelt for autocamperbranchen.

Kystbeskyttelseslinjen i området er ophævet og det er no-
get vi har søgt om sammen med størstedelen af havnene 
i Danmark i øvrigt. Det skal gerne gøre det lettere at lave 
lokalplan for området, og da vi har stort set alle vores byg-
ninger opført på dispensation er det noget, vi er interesse-
ret i at få lavet om på.

Havnens hjemmeside er ikke opdateret gennem længere 
tid og der arbejdes på opbygning af en helt ny platform 
som er lettere at bruge og opdatere. Det er et omstændigt 
arbejde som tager tid, men der bliver arbejdet på sagen og 
vi ser meget frem til at vise den nye udgave.
Der er opsat 5 nye wi-fi sendere på havnen og til sæson-
start skal der gerne være langt bedre og hurtigere internet 
på hele havnen, som en god og attraktiv service for både 
gæster og egne brugere af havnen.

Havnens folk har lavet skur til vakumpumpen færdig, lavet 
port i skuret og malet mange steder, hvor det trængte og 
det ser virkelig godt ud. Det er også havnens folk, som har 
opsat skilte og skiftet y-bomme. I det hele taget har de 
lavet mange gode projekter i det forløbne år. Havnens nye 
kantrensemaskine er også taget i brug. På det sidste er 
varmtvandsbeholderen i klubhuset skiftet pga. tidens tand. 
Senest er der sket uddybning af sejlrenden, så den også er 
klar.

Havnens ansatte og nogle bestyrelsesmedlemmer har del-
taget i den årlige havnemesse i FLID. Flid er foreningen af 
lystbådehavne i Danmark og er havnenes brancheforening. 
På Flid messe har vi set det sidste nye inden for grej og 
udstyr til havne og fået en masse nyttig viden med hjem. 
Vi deltog blandt andet også i seminar om fremtidens havn. 
Vi har gennem Flid ret til et gratis besøg af en havnein-
geniør som kan komme med gode ideer til indretning af 
havnen, og det har vi sagt ja til her i foråret. Havnen er for 
øvrigt lige blevet synet af samme ingeniør, som også havde 
et hold dykkere med - det er noget kommunen afholder.  
Vi får i bestyrelsen mange henvendelser fra frustrerede 
medlemmer, som ikke kan få større plads, forespørgsler 
fra kommende medlemmer som ikke kan forstå, vi ikke 
har plads og som ikke kan forstå vores venteliste. Det er 
en ting, som vi lytter meget til og arbejder på løbende og 
det vil jeg gerne have lov at uddybe under et punkt for sig 
- punkt 12 på dagsordenen. Kommende aktiviteter bliver 
etablering af ny kran, indkøb af flere stativer, etablering af 
miljørigtig vaskeplads og flisebelægning ved klubhus.

Formand Ole Guldsmed-Thomsen
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Referat Rønnerhavnsforeningens generalforsamling 2022
Generalforsamling onsdag d. 23/3-2022 kl. 19.00 Maskinhallen (Værkstedet), Skolegade 8, 9900 Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Birger Bredkjær Pedersen vælges enstemmigt.
Dirigenten takker for valget og læser dagsordenen for de fremmødte. Dagsordenen godkendes i den udsendte revidere-
de form. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år.
Formanden læser bestyrelsens beretning, vedhæftes som bilag. Der er ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning. Beret-
ningen godkendes. 

3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det kommende 
regnskabsår. 
Martin Engbjerg beretter og gennemgår regnskabet for 2021. Der spørges ind til udgift ”anden”, hvad dækker det over. 
Det dækker over anlægsarbejde ved kommunen. 
Spørgsmål til ansvarsforsikring: Svar- Den dækker 2 mill. på delskade. Johannes tjekker op på, om den svarer til den æn-
drede lovgivning på området, hvilket han formoder. Regnskabet godkendes. 
 
4. Indkomne forslag. 
Dirigenten oplæser det indkomne forslag. Der er indkommet et opmærksomhedspunkt vedr. brug af bommen ved slæ-
bestedet. Brugere blænder sensor på bommen, således at bommen ikke lukker og således kan andre brugere anvende 
slæbestedet uden beregning. Flere brugere på havnen har observeret dette. Der stilles forslag om at opsætte tydelig 
skiltning vedr. korrekt brug af slæbestedet og bommen. Bestyrelsen takker for dette opmærksomhedspunkt. Bestyrelsen 
vil undersøge evt. anden responstiden på bommens åbning og opmærksomheden er taget til efterretning. 

5. Valg af formand. 
Ole Guldsmed-Thomsen er ikke på valg.

6. Valg af kasserer.
 Johannes Frøstrup på valg. Johannes vælges enstemmigt.
 
7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Lars Johannesen på valg. Lars vælges enstemmigt.

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Birger Bredkjær Pedersen og Tom Nedergaard er på valg. Morten W. Christensen og Birger Bredkjær Pedersen opstiller 
og vælges enstemmigt. 

9.Valg af 2 bilagskontrollanter.
På valg er Egon Nielsen og Christian Vestergaard. Leon Moric og Christian Vestergaard opstiller og vælges enstemmigt. 
 
10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant. 
På valg er Leon Moric. Kjeld Simonsen opstiller og vælges enstemmigt

11. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingentet vedtages som uændret. 
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Orientering om plan for havneudvidelse. 
Formanden beretter om projektet omkring et 3. bassin. Der foregår et forarbejde i samarbejde med Trigon mhp. 3. 
bassin. Udviklingen i samfundet siger os, at det er nu, så vi arbejder videre med visionerne. Trigon har tilbudt at lave et 
udkast, og det er blevet taget godt imod. Der stilles spørgsmål til sejlvejen til det 3. bassin. Vejen vises på idégrundlag på 
medbragte oversigt. I idégrundlaget vises sejlrand med en yderligere udgravning på strækningen fra nuværende indsej-
ling, forbi eksisterende bro 1, til 3. bassin på nordre side af eksisterende nordre bassin. Der stilles spørgsmål til velfærds-
bygninger ifm. 3. bassin. På oversigten vises de påtænkte velfærdsbygninger og indretning af området. Der tænkes en 
udvidelse med 100 bådpladser. Det betyder pladser til større både, som udviklingen fortæller os, at vi har brug for. Be-
styrelsen er åbne for alle forslag og idéer fra medlemmer og klubber på havnen. Den påtænkte kran kan tilmed forrentes 
bedre med de nye pladser, som vil blive en væsentlig indtægtskilde til havnen.

Spørgsmål fra salen: Har man tænkt udsigt/terrasse ifm. projektet? Dette er ikke tænkt ind i de første visioner, men alle 
forslag er velkommen. Der spørges ind til tidshorisont? Trigon siger, at når de går i gang, så er planen 2 år. Der orienteres 
om, at forslaget kommer på generalforsamlingen, når bestyrelsen er nået videre med projektet. Der spørges fra bestyrel-
sens side ind til en foreløbig tilkendegivelse ved håndsoprækning og de fremmødte er overvejende positive. Der tilken-
degives fra medlem, at en evt. prisstigning for eksisterende medlemmer, vil have indflydelse på opbakning til projektet. 
Der gøres fra salen opmærksom på afstand fra havn til strand for øvrige brugere. Der spørges ind til evt. vinterplads til de 
ekstra både? På oversigten vises en evt. grusplads til dette. 
Der spørges desuden ind til flere pladser til autocampere? Der er opmærksomhed på flere autocampere på området, da 
dette er en gruppe i udvikling og en god og nødvendig indtægtskilde.
Formanden opfordrer til skriftlig henvendelse til havnens bestyrelse med forslag og idéer. 

12.Eventuelt. 
Den påtænkte vaskeplads vises på oversigten og den opføres naturligvis på en   miljømæssig og fremtidssikret måde. 
Der snakkes frem og tilbage om autocampere og deres vand og gråtvand.  
Der stilles forslag om at ændre arbejdsgangen for tømning af tank. Forslaget er modtaget. 
Kan de gamle betonklodser ved indkørslen fjernes? Ja, der er bestilt og rykket for afhentning ved kommunen.
Bruno Müller opfordrer til udvikling i takt med de andre havne på østkysten. 
Der spørges ind til betalingsanlæg, således at gæstesejlere kan købe diesel i weekenden? Svar: En udvidelse af diesel-
standeren koster 80.000 kr. En af de ting, som er et ønske, men er i bero pga. andre udgifter. 
Påtænkes der foryngelse af velfærdsbygninger? Ifm. ændring af lokalplanen er bestyrelsens mål at få havnens bygninger 
gjort lovlige -  derfor igangsættes ikke yderligere byggerier før dette er på plads.
Der opfordres fra tilhører i salen, om at henvende sig til havnens bestyrelse, såfremt man har noget på hjertet i forhold 
til pladsanvisning og andet. Der opfordres også til at holde den gode tone og stemning mellem alle på havnen. Send en 
mail til havnens bestyrelse, hvis man har spørgsmål eller undren til bestyrelsens arbejde og beslutninger. I næste Rønner-
posten kan der for eksempel læses om regler ift. tildeling af bådpladser, anciennitet osv. 
Kan de tomme bådpladser tæt på husene, helt inde ved kajkanten udnyttes bedre? 
Har man tænkt på asfaltering af grusvejene? Der er mange gener fra støv afledt af for høj fart. Svar: Det er dyrt at asfal-
tere og det kræver andet underlag. 
Opfordring fra tilhører: Stor ros og velfortjente klapsalver til Bruno for et stort og flot arbejde med Rønnerposten! 
Per fra bestyrelsen: Vi har siddet sammen med Trigon (Karl-Erik), som har kigget lidt på Strandby og det snakkede vi om 
– vil vi betale for sådan nogen huse, som Strandby har på havnefronten, det kunne være utrolig og flot.  Over 40 engage-
rede medlemmer var mødt op for at støtte op om havnens bestyrelse og følge en rigtig god generalforsamling med nyt 
om visioner og der blev stillet gode og relevante spørgsmål til dagsordenens punkter og under eventuelt. Formanden 
takkede de fremmødte for deltagelse og for et godt møde.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.  

Efter generalforsamlingen den 23/3 – 2022 ser Rønnerhavnsforeningens bestyrelse således ud: 
Formand (ikke på valg): Ole Guldsmed-Thomsen
Kasserer (på valg): Johannes Frøstrup
Bestyrelsesmedlem (på valg): Lars Johannesen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg): Kim Hoppe, Palle Nayberg Thomsen, Per Bach, Christian Schunck.
Suppleanter til bestyrelsen: Morten Winther Christensen og Birger Bredkjær Pedersen 
Bilagskontrollanter: Leon Moric og Christian Vestergaard.
Bilagskontrollantsuppleant Kjeld Simonsen.
Referent Anette Ludvigsen
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Skitse over nyt planlagt havnebassin
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Rønnerhavnen før i tiden…

Redigering: Bruno Müller
Foto: Bangsbo Museet 

Hvis vi går godt 20 år tilbage, havde vi 
selv ansvaret for ejerskabet og driften. 
Siden da valgte vi både at forpagte 
det ud,- og til sidst, som det er i dag, 
at sælge det. Man kan altid diskutere 
om det var det rigtige man gjorde den 
gang. 

I fortsættelse af ”fra den gang” har 
jeg fundet en ”Gammel” Rønnerpost 
der levende fortæller:
Cafeteriaet  -  Forårssæsonen var en 
omstridt forestilling!  Der har været 
holdt meget stram kurs for åbnings-
tid og lønindsats fra lavsæsonen og 
ind i mellemsæsonen i et forsøg på 
at undgå de værste underskudsdage. 
Der har været ”Knottet” en del over 
den sene åbningstid i vinter, men til 
forsvar herfor skal nævnes, at der 
skak sælges en hel del for at skabe en 
løntime. Erfaringerne fra de to fore-
gående sæsoner, har vist at det har 
været umådeligt svært at opretholde 
en  sund økonomi ved at holde hver-
dags-åbent, før vi nåede skoleferien, 

ligesom at man skal ikke meget den 1. 
september,- før det kniber.
Og så er der det med vejret!
Cafeteriaets beliggenhed er uløseligt 
knyttet til den omstændighed, at det 
ligger udenfor ”Alfarvej”, og at man 
strengt må tilpasse sig driften til årstid 
og vejret.
Da driften hidtil har måtte bygge på 
en lav lønudgift, der naturligt kræver 
et minimum af omsætning, og så har 
brikkerne i puslespillet, været mest 
mulig åbningstid med lave priser, der 
kunne evt. give et minimalt under-
skud.
Svært at håndtere at når vejret opfø-
rer sig unormalt først i maj! Året 1990 
er ind til nu gået pænt. Der har været 
en pæn omsætning på lør-søndage, 
men vi løb ind i en ”Begmand” i maj, 
da vi presset af mange henvendel-
ser, dristede os til at åbne tidligt til 
hverdag.
Her ind i juni  går det det helt forry-
gende, hvor man på mange dage ser 
at materiellet kører på ”Topydelse”.
Et forhold vi kun så omridset af i i 
1989, men som nok snart må tages 
med i regnestykket. Som løsning for 

behovet for en ”Varmestue! I den 
mere stille tid.- søges skurvognen (Det 
gamle kontor) indrette til opholdsstue 
når cafeteriaet er lukket. Det kan må-
ske afhjælpe det forståelige problem, 
at man godt vil have mulighed for at 
komme ”i hus”

Forretningen der fra starten valgtes 
drevet som lidt af et ”Pilotprojekt” ser 
ud til at udvikle sig i den rigtige ret-
ning, i det at omsætningen fra 1988 
til 1989 havde en stigning på 20%. Og 
hvis vejret holder, så helst ikke min-
dre. Der har ikke været større mishag  
over de prisforhøjelser man indførte 
i marts. En af linjerne som der satses 
mere og mere på er, at fremstille ma-
den selv som overkommelig såsom de 
utrolig populære fiskefrikadeller, af de 
bedste råvarer vi kan finde.
det problem vi nu må se i øjnene er, at 
kapaciteten i køkkenet er ved at være 
100% udnyttet.

Vi håber på fremgang, så der kan 
forbedres 

Lidt om dengang vi ejede cafeteriaet 
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Støt vore annoncører
- de støtter os

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

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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Pressemeddelelse

Egersund Group har, gennem OK Marine, den 17. marts underskrevet aftale om køb af Frydendahl Im- & Export A/S, med 
hovedkontor i Hvide Sande, Danmark. De har produktion i Estland og Malaysia. Hovedprodukterne er fiskenet, ruser 
og fletliner. Selskabet blev etableret i 1934 og har således en lang tradition for produktion og salg af fiskeudstyr. Brian 
Skovgaard, nuværende salgschef, vil tiltræde stillingen som direktør og vil blive medejer af selskabet. I alt har selskabet 
ca. 120 ansatte.

Frydendahl har en produktportefølje og organisation, som vi mener vil supplere os godt og vi ser muligheder for gode 
synergier fremover. I Norge vil det styrke OK Marines indsats indenfor garnfiskeriet. Sammen med vores danske venner 
vi vil nu kunne tilbyde en stort set komplet levering af garn til små og store garnfiskere, samt fritidsfiskere.  Frydendahls 
indsats indenfor genmontering af brugte garn er også et vigtigt bidrag, i vores arbejde for mere bæredygtigt fiskeri. 

Frydendahl er en stærk mærkevare indenfor passivt fiskeri i store dele af Europa. Vi tror meget på at dette bliver et 
vigtigt distributionsled for fisketejner og smartbøjer fra Innomar. Her har vi tidligere underskrevet en distributionsaftale 
som gælder i alle Europæiske lande hvor Frydendahl er stærke, samt på Grønland. 

Overtagelsen er fastlagt til 1. april 2022. 

I øvrigt henviser vi til selskabernes hjemmesider:

https://www.frydendahl.com
https://www.okmarine.no/hjem

For OK Marine
Richard Loland
Daglig leder
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Fokus var især rettet mod havneudvi-
delsen, der viste positiv holdning. 

Med 50 fremmødte medlemmer til 
Rønnerhavnens ordinære general-
forsamling, var der optaget på alle 
pladser i Maskinhalens lokale ”Værk-
stedet”.

En veloplagt formand oplæste besty-
relsens beretning og den blev god-
kendt med applaus.
Revisor, Martin Engbjerg og Kassere-
ren Johannes Frøstrup fremlagde det 
reviderede regnskab. der Arbejdspla-
nerne for sidste år og det kommende 
blev gennemgået og godkendt med 

forskellige spørgsmål og kommentarer.                       
Alt i alt en fredelig, men også spæn-
dende generalforsamling.

Det ordinære referat og beretningen 
bringes andet sted i denne udgave af 
Rønnerposten.

Stort fremmøde til Generalforsamlingen 2022
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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

FREDERIKSHAVN 

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Redigeret ved Bruno Müller
Der er kommet stor fokus på bjærgning og bugsering 
fritidssejlere imellem, da der har været eksempler på, at 
et hjælpende fartøj har krævet bjærgeløn efter Sølovens 
§ 441. Dette har givet stor usikkerhed omkring, hvad der 
er op og ned i denne sag. Denne artikel kan for håbentlig 
virke afklarende i disse forhold. Grundlaget er Sølovens 
§ 441, der har nogle klare definitioner. Søretsligt skelnes 
der derfor ikke mellem erhverv og fritidssejlads. Enhver 
bugsering og bjærgning er pr. definition erhverv. Baggrun-
den for udbetaling af bjærgeløn er at opmuntre til at redde 
materielle værdier, der ellers var gået tabt, eller forlis med 
miljømæssige konsekvenser. For at bjærgeløn kan komme 
på tale, skal bjærgningen derfor være tilendebragt med 
succes. 
Det skal dog understreges, at der aldrig kan udbetales 
bjærgeløn ved redning af menneskeliv.

Bjærgning: En indsats som afhjælper en situation, hvor der 
er fare for materielle tab eller forurening.
Bugsering: Alle andre former for slæb, hvor det primære 
formål er transport, og hvor fartøjet ikke er “stedt i fare”.

Krav til det bjærgede objekt 
En grundlæggende betingelse for at ydet assistance kan 
karakteriseres som bjærgning, er jf. Sølovens § 441 litra 
a, at det assisterede fartøj eller den assisterede genstand 
enten er forulykket eller stedt i fare. I det følgende vil det 
undersøges nærmere, hvilke forudsætninger der skal fore-
ligge, for at et fartøj eller en genstand kan betragtes som 
værende ”stedt i fare” eller ”forulykket” .“Stedt i fare”: Af 
søloven fremgår ikke, hvad der kræves for at et fartøj eller 
en genstand må betragtes som værende stedt i fare, i § 
441, litra a’s forstand. En nærmere gennemgang af norsk 
og dansk retspraksis samt teori må derfor foretages for at 
klarlægge dette. Domstolsafgørelser viser, at såfremt et 
fartøj ved egen hjælp kan redde sig ud af faren, foreligger 
der ikke fare i sølovens forstand. Når til gengæld fartøjet 
befinder sig i en hjælpeløs situation, synes der ikke at 
stilles krav til, at faren skal være umiddelbar. Selvom der i 
sølovens forstand ikke er grundlag for bjærgeløn, kan der 
sagtens idømmes en godtgørelse for den udførte assistan-
ce, hvis der opstår tvister.  Mange afgørelser fastslår, at 
faremomentet er afgørende for, om en assistancesituation 
kan karakteriseres som bjærgning. Der er ofte tale om 
meget konkrete skøn fra domstolenes side, men over-
ordnet må det kunne konkluderes, at der for at der i en 
given situation kan siges at foreligge fare, skal være fare 
for fysisk/materiel skade af et vist omfang på fartøj eller 
på andre genstande. Det kan være vanskeligt at angive 
præcist, hvor stor en fare, der skal til, for at assistancen må 
betragtes som bjærgning. Dette kan betegnes som den fa-
regrad, fartøjet eller genstanden skal udsættes for, før der 
kan være tale om bjærgning. Som nævnt ovenfor behøver 

faren for et fartøj eller for en anden genstand ikke at have 
været overhængende, før bjærgning kan komme på tale. 
Ej heller behøver der at foreligge overvejende sandsynlig-
hed for, at fartøjet eller genstanden vil gå tabt, såfremt der 
ikke bliver ydet assistance .Uanset det faktum, at græn-
sedragningen i forhold til faregraden er vanskelig, ligger 
det fast, at faren må skulle være noget større end de farer, 
som helt grundlæggende er tilstede under søfart. Norske 
Højesteretsdomme viser, at det på det tidspunkt et fartøj 
modtager assistance grundet vanskeligheder på søen, kan 
være svært med sikkerhed at forudsige, om det assisteren-
de fartøj vil have ret til bjærgeløn eller blot vederlag for 
slæbeassistance.

Godt sømandskab 
Vi har nok alle prøvet at stikke en sejlerkollega en tovende, 
hvis vedkommende er gået på grund eller ligger med ikke 
funktionsduelig motor. Vi har næppe tænkt de store tanker 
omkring denne praksis. Det er jo ”bare” noget man gør. 
Men de eksempler som har været fremme i dagspressen 
sætter spørgsmålstegn ved denne praksis. I langt de fleste 
tilfælde går det jo godt. Man smider et par flakser vin eller 
en plovmand til dieselolie, og så er den sag ude af verden 
Der er dog nogle forholdsregler man bør gennemtænke, 
inden man påbegynder en bjærgning – eller bugsering. 
Har du og din besætning nødvendige udstyr og faglige 
kunnen til at løse opgaven på betryggende vis?Har du clea-
ret dine forsikringsforhold? Hvis du ikke har rygdækning 
hos dit forsikringsselskab og kommer i en situation, hvor 
du laver en ansvarspådragende handling, kan det ende i 
bundløs gæld er faresituationen? Er risikoen ved at IKKE at 
hjælpe overhængende? Hvis man ikke er i stand til direkte 
at hjælpe med bugsering/bjærgning på betryggende vis, 
kan man ihvertfald ligge standby indtil professionel hjælp 
er fremme. Udlån af pumpegrej, ankergrej og proviant kan 
også være en særdeles kærkommen støtte. Ligeledes kan 
man måske medtage nogle nervøse personer og sikre, at 
de kommer i land. 
Hvis du kaster dig ud i en privat bugsering, på trods af at 
din forsikring ikke dækker, bør du i det mindste sørge for, 
at få underskrevet en aftale om ansvarsfordelingen mel-
lem parterne, før du haler i slæbetrossen. Hvis du begår 
en fejl og slæbet forliser, smadrer andre både i havnen, og 
forårsager en olieforurening af , – hvem skal så betale? En 
mulighed er at benytte en standardkontrakt man kan have 
liggende i båden.

Hvad så – bør jeg hjælpe?
At hjælpe andre i nød er magtpålæggende for de fleste 
sejlere, og når blot faren ved IKKE at gribe ind umiddelbart 
og indlysende virker større end faren ved at gribe ind, bør 
man selvfølgelig . 
Hvis der er menneskeliv på spil, har dette forrang over alt 
andet, og du har PLIGT til at hjælpe.

Bjærgning og bugsering for fritidssejlere
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Hverdage kl. 08-12 og 14-17 
Lørdage kl. 10-12 
Hverdage dec. til feb. kl. 08-12 og 13-16  
Lørdage 15 dec. til 15 mar. lukket
Tlf.: 98431088

Havnekontorets 
åbningstider

                 & MARINE         EQUIPMENT             A/S

www.Hysafe.dk · Knoten 7 · 9900 Frederikshavn · +45 7025 6944 · info@hysafe.dk

Støt vore 
annoncører

- de støtter os
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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
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Støt vore annoncører
- de støtter os

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

SUENSONSVEJ 71C • 9900 FREDERIKSHAVN • 3512 3475 

Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto.dk - www.jerupauto.dk
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Af Bruno Müller
Folkepensionisters fritagelse for betaling af lystfiskertegn har et fælles synspunkt hos de rekreative organisationer, - og 
ved en tidligere indsats i fællesskab, at indstille til ministeren for at bringe denne ulighed til ophør. Det har været meget 
småt med debat om dette betalingssystem hen af vejen,- og det er et system som jeg simpelthen ikke forstår,- og dette 
håber jeg, deler sikkert med mange.

Er ministerudskiftninger årsagen
Nu bliver man jo aldrig populær når man begynder at debattere pensionisters økonomi! 
Det er heller ikke hensigten når dette tages op her i bladet!  Fakta er, at vi stadig flere år efter stadig har problemet! 
Uden at det er løst!  Man kan så spørge om ! Er det fordi vi har haft skiftende ministre der har bagatelliseret vores an-
modning? Eller synes de at det ikke fylder noget i en lovsamling, - og samtidig at der ikke ligger særlig mange stemmer i 
det!
Og her kan man allerede fornemme med den afslutning på mødet i § 7 udvalget, at Jakob Munkhøj Nielsen kvitterede 
for organisationernes inputs til det videre arbejde,- og fremførte at  NaturErhvervstyrelsen vil på baggrund af udvalgets 
bidrag forsøge at arbejde videre med henblik på en politisk stillingtagen til forslagene.  

Bedre økonomi for Fiskeplejen
Jeg forstår ikke de forklaringer, og de kan jo ikke blive ved. Hvis ikke man tager det her problem alvorligt, og i stedet ser 
på økonomien ved at mange med rimelighed betaler.
Vi har i en årrække været vidne til i det rekreative fiskeri, at der drosles ned for midlerne til fiskepleje på særlige områ-
der. Det ville, - som en eventuel løsning være relevant, at man i den ”Politiske Trompet” havde analyseret det økono-
miske grundlag og den gevinst der ville vise sig i kølvandet,-  hvis Sportsfiskere under 18 år betalte, - og ligeledes deres 
pensionister over 65 år.
Glædelig vis har Dansk Sportsfiskerforbund bidraget og er enige i skrivelsen om det fælles brev fra organisationerne i § 
7-udvalget!

Kan bidrage med ca. 8 millioner kroner
Men fakta er, og det viser en undersøgelse for en del år siden, og som blev udført af Fødevareministeriet, - der viste det 
sig, at ikke mindre end 400- 500.000 her i landet smider krogen i vandet – af og til!

Hvis 10 % af gennemsnittet af det oplyste tal er pensionister over 65 år. Så ville ca. 45.000 af dem betale Lystfiskertegn 
for 1 år,  med 185,- kr.,- det ville så tilføre f.eks. Fiskeplejemidlerner med  ca. godt 8 millioner kr.!

Med mit lille” Købmandsregnskab” er det hensigten at løfte det åbenbart- ”ømtålige”  emne op i dagslyset igen. Det gør 
jeg for,- at det i denne sag har det ikke tidligere  været vanskeligt  at kommunikere med hinanden!

Fisketegnet! Den ene, - og ikke den anden!                                                                 
De rekreative organisationer ville for en del år siden løse et problem !
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Vi har vareudbringning hver dag ! 

Bes�lles inden kl. 17.00 

- �l levering næste dag 

Gl.Skagensvej 30 B - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 22 11 

Vil du vide hvad din
brugte bil er værd?
Få en onlinevurdering på under 5 minutter ...

www.uggerhoej.dk
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Kommunen orienterer

Center for Park og Vej vil i 2022 gennemføre følgende ba-
sistiltag:  Fornyelse af aktivitetsområderne med bl.a. vol-
leybaner, motionsredskaber, siddemøbler og grillområder 
ved Palmestranden og Sæby Strandpark, ca. 125.000 kr.

Flere redskaber til 
Palmestranden

Evaluering af badesæsonen 1. juni-1.september 2021 I 
2021 var der i Frederikshavn Kommune 20 strande med 
badevandsstationer, hvor der blev foretaget badevands-
analyser. Heraf har 3 strande ”Blå Flag” og 10 strande har 
”Badepunktsflag”. Placeringen af badevandsstationerne 
kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Blå Flag og 
Badepunktsflag

Vær opmærksom
Dykker i vandet
Nu vare det ikke længe for foråret kommer, bådene skal i vandet.
Men husk nu kære bådejer at se vores flag og hold god klar af-
stand. 
Del gerne dette billede/opslag, hvis du mener at der er nogle som 
skal gøres opmærksom på dette - sammen skaber vi højere sik-
kerhed for både snorkler, dykker og undervandsjægere i danske 
farvande.

Dato for en gentagelse af vores sociale arbejdsdag 
er nu fastlagt til lørdag den 21. maj 2022 kl. 08:00. 

Blandt de mange gøremål er f.eks diverse små-repara-
tioner og oprydning efter vinterens vejr.  Som tidligere 
bliver der serveret lidt ,og  der  vil  også  være  lidt  at  
skylle  efter med.

Mød op og giv din havn en ”Make UP”
Bruno

Arbejdsdag på Rønnerhavnen
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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

30



Hej Bruno. 
Der er kommet flere og flere fritidssejlere på vandet de sidste år. 
Kunne det så være en ide til bladet, at oplyse hvordan afmærkningen, af fiskeredskaber ser ud. 
Da flere også sejler over til den svenske kyst, var det også en ide at tage deres afmærkning med. Jeg vedhæfter lige 
hvordan deres afmærkninger ser ud.

God ide! - sådan ser afmærkningen ud på 
svenske fiskeredskaber
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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

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Nødkald  ............................112
Dansk Søredningsselskab ..2760 1100
Søsportens Sikkerhedsråd ..7219 6000
DTU Aqua ..........................3588 3333
Fiskeristyrelsen ..................7218 5600
Fiskerikontrollen øst ..........7218 5830
Fiskerikontrollen vest .........7218 5609
Danmarks Fiskeriforening ..7010 4040
Friluftsrådet .......................3379 0079
Lyngby Radio .....................4528 0960

Nyttige telefonnumre                                                                

En mobiltelefon er egentlig ikke beregnet til brug på vandet. Mobiltelefonnettets dækningsområde er først og fremmest 
indrettet til at give dækning på land, og de fleste mobiltelefoner skal desuden beskyttes mod fugt og vand, når de anven-
des til søs.

VHF-radioen er det eneste sikre.
Når det gælder nødkommunikation til søs, når mange fritidssejlere har ikke en VHF.
Mobiltelefonens udbredelse har til gengæld medført, at næsten alle i dag kan ringe fra deres båd og for en del af fritids-
sejlerne, bliver mobiltelefonen derfor en vigtig del af sikkerhedsudstyret.

Procedure ved nødopkald til LYNGBY RADIO 
Lyngby radio er et døgnbemandet telefonnummer til Lyngby Radio. Brug det, hvis du har brug for assistance eller vil rap-
portere forhold der er til fare for skibstrafikken.  Telefon: 45 28 09 60

Inden du sejler ud:
Sørg for at mobiltelefonens batteri er fuldt opladet og medbring gerne et ekstra batteri 
Beskyt mobiltelefonen imod fugt og vand  -  Indkod vigtige telefonnr. 
Aktiver din mobiltelefons "vis nummer funktion" og deaktiver evt. mobilsvar- og viderestillingsfunktioner. Ring 1853 og 
få den aktuelle vejrudsigt fra DMI
Sørg for at mobiltelefonens batteri er fuldt opladet og medbring gerne et ekstra batteri 
Beskyt mobiltelefonen imod fugt og vand -  Indkod vigtige telefonnr.     

Ved et nødopkald skal du så vidt muligt oplyse følgende:
Mobiltelefonnummer - Bådens position - Situationens art - Antal personer ombord - Antal skadekommende -  Særlige 
kendetegn på båden -  Hvilken hjælp er nødvendig – Vejrforholdene    

Kommunikation til søs                                                                
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Tekst: Ole Guldsmed Thomsen, formand 
Foto: Bruno Müller

Som sagt har vi haft venteliste i 15 år og vi har for tiden 
ikke ledige pladser uanset bredde og længde og har ikke 
haft det de senere år. Vi får i bestyrelsen mange henven-
delser fra frustrerede medlemmer som ikke kan få større 
plads og derfor ikke kan anskaffe den båd de ønsker. Vi får 
også forespørgsler fra kommende medlemmer som ikke 
kan forstå vi ikke har plads og som ikke kan forstå vores 
lange venteliste. Det er en ting som vi lytter meget til og 
arbejder på løbende og Johannes har været dygtig til at 
klemme både ind alle vegne. Faktisk lejer vi flere meter 
kaj ud en der er i havnen og det kan kun lade sig gøre 
da ikke alle pladsejere har båd. Sidste år stod der 36 på 
venteliste og p.t. står der 25 på venteliste til bådplads og 
desuden 15 til et hus. Hvis vi skal efterkomme ønsker fra 
medlemmerne, kræver det flere og større pladser og vi 
arbejder ud fra at dem som har plads i havne gerne skal 
kunne blive i havnen. Det har så gjort at vi undersøger 
mulighederne for et 3 bassin, men det er kun på tegne-
brættet og undersøgelsesstadiet. Et forslag om et 3. bassin 
kommer selvfølgelig på generalforsamlingen som et punkt 
på dagsordenen og der er vi ikke endnu. Det er jo ikke en 
ny ide med et 3. bassin for det er mere end 10 år siden 
det første projekt blev fremlagt af bl.a. Bruno Müller og 
Palle Thomsen og allerede der manglede der pladser. Vi 

har holdt møde med de klubber på havnen som er aktive 
brugere af bassin og kajanlæg og der er også efterspørgsel 
på mere plads til flere aktiviteter og det lytter vi også til.
Med hensyn til ventelisten så er der som man kan se af 
vedtægterne for havnen en prioritering ud fra anciennitet, 
bredde og dybde og det vil sige at nuværende medlemmer 
i havnen kan komme foran på listen på grund af ancienni-
tet. Med hensyn til at lægge en venteliste ud digitalt er det 
ikke muligt ud fra regler i person data lovgivning, såkaldt 
GDPR lovgivning. Ventelisten kan ses ved forespørgsel til 
Johannes og jeg ved han har taget en kopi med her i dag. 
Med hensyn til dybden i havnen er der begrænsninger for 
uddybelse ud fra udførslen af de nuværende kajanlæg som 
ikke er dimensioneret til et dybere bassin og det kan ikke 
betale sig økonomisk at lave dem om. Det bliver i det hele 
taget begrænset hvor meget dybere vi han lave havnen 
og det er formentlig højst en halv meter dybere da den 
nuværende indsejling fortsat skal bruges. Det er heller ikke 
tanken fra bestyrelsens side at der skal kæmpe lystyachter 
i havnen men dog større end der på nuværende tidspunkt 
er mulighed for. Økonomisk skal det hele selvfølgelig også 
kunne hænge sammen og vi skal nok ikke forvente det sto-
re tilskud fra fonde, men der skal da ansøges om så meget 
som muligt. Men med tallene fra ventelisten, den lange 
årrække vi har haft venteliste, byggeri i området og tiden i 
det hele taget har det aldrig været mere aktuelt og sikkert 
at lave et 3. bassin end nu og det er derfor vi igen undersø-
ger om det i det hele taget kan lade sig gøre.

Det 3 ’Bassin på Rønnerhavnen                                                                
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FRITIDSFISKER HER ER ET TILBUD TIL DIG 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

I Dansk Fritidsfiskerforbund er du  
kontingentfri det første halve år af dit medlemskab  

- og på samme betingelser som de over 
2000 fritidsfiskere der allerede er medlem! 

 
I dit medlemskab er der inkluderet en dødsulykkesforsikring 

ved drukning under fiskeri på kr. 200.000,-.  
Vi samarbejder med forsikringsselskab der har bådforsikringer til favorable priser.  

Du får 5 årlige forbundsblade tilsendt direkte i din postkasse. 
Her finder du meget relevant stof der vedrører fritidsfiskeri, - og om de udvalg hvori vi er 

repræsenteret ved myndighederne.  
Du bestemmer selv hvilken af de 18 lokalforeninger du vil tilhøre, hvor der er et godt 

sammehold omkring fritidsfiskeri, garnsyning, havne- og klubarrangemenger, bådpladser og 
meget andet.  

Gennemsnitskontingentet for betalende medlemmer KUN kr. 275,- årlig.  
Hvis du ikke bor i nærheden af en lokalforening, eller ikke ønsker at være medlem i den, 

kan du være direkte forbundsmedlem, - også på samme betingelser!   
Du kan finde indmeldelses-blanketten på www.fritidsfiskerforbundet.dk 

 
Efter tilmeldingen sender vi en velkomstpakke med en orientering, 

samt de sidste to udkomne blade.  
Ved spørgsmål, kan du kontakte medlemskontoret på tlf.: 2180 3612.  

De sidste par år har vi set en stigende tilgang i medlemsskaren, 
der sidste år rundede over 2000 fritidsfiskere. 

 
Her er du velkommen  

 
 
 

En af vore 
målsætninger er at samle  
fritidsfiskerne i Danmark! 
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Lidt småtanker om foråret som er på vej 
… her midt i marts, hvor vi har haft et flot 
vejr med solskin og fint vejr … det har væ-
ret lidt køligt … men tørt og ingen regn …                                                                                      
Jeg har dog bemærket at mange bådeje-
re… som har deres båd stående på 
baglandet … kigger efter varme … såle-
des at man kan komme i gang med at 
polere og pudse… men som alle andre 
år, så kommer foråret igen igen … så 
man kan komme i gang med kølhalingen                                                                                                 
Her i denne måned går tiden med at 
afholde generalforsamling i mange 
foreninger … man lægger planer om den 
kommende sæson … hvor skal man sejle 
hen og hvem vil med, den ene  eller den 
anden vej. Vi i Træskibslauget har pt. Ikke 
nogle fastlagte planer … men muligheder-
ne er okay … og som før, så er der store 
planer for træskibs-festival i Skärhamn … 
man forventer over 100 tilmeldte træ-
skibe i år … der kunne man jo godt sejle 
over en tur … fra den 8 til den 10 juli … 
kun 45 sømil … en god dagstur i magsvejr. 
Lidt længere er der til Marstal… efter 
opmåling kommer man frem til 165 sømil 
… lidt mere end en dagstur … dernede 
på Ærø, afholder DFÆL … Dansk For-
ening for Ældre Lystfartøjer, deres årlige 
stævne…fra den 15 til den 17 juli … nok 
værd at sejle efter… særligt hvis man er til 
kapsejlads og udstilling af skibene. Vores 
lokale Træskibslauget har flere Danmarks 

mesterskaber for ældre træskibe i logbo-
gen, både Fransisca og Helle fra Ålbæk har 
flere titler… desuden har Nordstjernen og 
Malusi her fra Rønnerhavnen modtaget 
æresbevisningen ”Skruen” fra DFÆL.
Jeg har desuden erfaret at, man igen i år 
vil afholde kræmmermarkeder, jeg tror 
mange af vore stabile kræmmere står klar 
i kulissen og er parate til en god handel … 
så lad os lave en superfest:
Klubberne på havnen kan gå sammen og 
holde en event, a´la åben hus/båd/klub og 
meget andet… jeg kan se en masse både 
liggende tæt sammen … alle med signal-
flagene over toppen og aktiviteter som 
man har til en god havnefest eller som før 
til Havnens Dag … lad os igen promovere 
Rønnerhavnen på bedste måde … stedet 
hvor vi har miljø og kystkultur…
Vi glæder os alle til somme,r med liv og 
glade dage på havnen, en skøn tid er 
forude.

Hilsner hilsener Birger - Træskibslauget

Så er foråret på vej …
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01. Lejeren er indforstået med den af bestyrelsen anviste 
plads og med pladslejen. Lejen kan med frigørende virk-
ning kun indbetales til det af bestyrelsen anviste pengein-
stitut. Ved indmeldelse kan der dog betales på Havnekon-
toret.

02. Ved tildeling af bådplads inden den 15. august, betales 
for hele indeværende kalenderår. Efter denne dato betales 
for et halvt år.

03. Lejen og kontingent er helårlig og betales forud for et 
år ad gangen. Beløbet skal være betalt senest til den af 
bestyrelsen fastsatte dato.

04. Betales kontingentet ikke rettidigt, vil Foreningen være 
berettiget til at udmelde medlemmet 8 dage efter, at For-
eningen skriftligt har rykket for betalingen, og bådpladsen 
vil derefter være ledig. Efterkommes et givet påbud om at 
fjerne båden fra havnen ikke, fjernes båden af Havnemyn-
dig-heden for ejerens regning og risiko, og betragtes som 
efterladt, jf. det af Kystinspektoratet udgivne ”Standardreg-
lementet” pkt. 2.16.

05. Tildeling af bådpladser sker efter medlemmernes 
anciennitet i foreningen. Et medlem, der står for tur til at 
leje bådplads, kan af bestyrelsen rykkes ned i ventelisten, 
såfremt medlemmet, når tilbud gives, ikke er i besiddelse 
af båd.

06. Enhver bådpladsejer skal være medlem af Rønner-
havnsforeningen. Dette gælder dog ikke Frederikshavn 
Kommune som lejer af bådpladser.

07. Havneopsynet er berettiget til at kræve kvittering for 
betalt leje forevist. Ingen båd må fortøjes uden for de 
anviste pladser.

08. Ved salg og afhændelse af bådplads, kan forudbetalt 
leje kun refunderes i den udstrækning, hvor bestyrelsen 
kan skaffe nyt lejemål. Fremleje eller udlån af bådpladser 
er ikke tilladt. Ved lejers dødsfald kan pladsen overdrages 
livsarvinger, uafhængig af venteliste.

09. Vedrørende opsigelse af lejemål: Fra lejers side opsiges 
et lejemål skriftlig med mindst 3 måneders varsel til den 
1. januar. Fra bestyrelsens side er lejemålet uopsigeligt for 
så vidt lejekontraktens bestemmelser overholdes, og for 
så vidt Rønnerhavnsforeningen står som lejer af havnen. 
For henstilling af båd på havneområdet, uden betaling af 
havneafgift, fastsættes prisen af bestyrelsen.

10. For pladser, der bruges til både, der udlejes erhvervs-
mæssigt, kan efter behov og efter Byrådets godkendelse 
fastsættes særlige bestemmelser.

11. Både som ligger i havnen eller henstår på havneområ-
det er på bådejerens eget ansvar.

12. Alle både, stativer, vogne og grej m.v., skal være forsy-
net med bådpladsnummer og evt. tlf.

13. Kendt ejerforhold: Efterladte, sunkne eller strandede 
fartøjer samt vogne, stativer m.v. kan Havnemyndigheden 
forlange flyttet inden for en 3 måneders frist. Efterkommes 
et pålæg herom ikke, kan Havnemyndigheden efter endnu 
en meddelt frist lade fartøjet, vogn eller stativ m.v. fjerne 
og sælge for ejerens regning. Inden salget skal Havnemyn-
digheden så vidt mulig give ejeren besked herom. Prove-
nuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af 
Havnens omkostninger.
Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at 
fartøjet er værdiløst, eller dets værdi ikke overstiger de 
skønnede salgsomkostninger, kan Havnemyndigheden 
skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse 
herom til ejeren. Såfremt ejerens opholdssted er ukendt 
for Havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved 
opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dag-
blad. Er der sket skade på fartøjet, er det udelukkende på 
ejerens regning og risiko og Foreningen uvedkommende.
Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat 
for fuld betaling af Havnemyndighedens omkostninger.

14. Ukendt ejerforhold: Her gælder Loven Om Hittegods.

15. Er der ved oliespild eller lignende, forvoldt skade på 
andre fartøjer, broer, havneanlæg eller lignende, er skade-
volder erstatningspligtig, i enhver henseende.

16. Både kan maksimalt være henstillet på vinterpladsen 
hele året rundt i 3 år, hvorefter de skal fjernes af ejeren. 
Efterkommes en henstilling om fjernelse ikke, vil de, efter 
at have været fremlyst via fogedretten, blive bortskaffet for 
ejerens regning og risiko.

17. I ugerne 26 – 33 incl. må hjemmehørende både ikke 
ligge ved gæstebroen mere end 2 timer i dagtimerne indtil 
kl. 16. Herefter vil de blive betragtet som gæstesejlere og 
skal betale gebyr gældende for gæstesejlere.

18. Ansøgning om tilladelse til opstilling af telte på vinter-
opbevarings pladsen i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. 
maj kan afgives til Havnefogeden, der anviser plads. Det er 
en udtrykkelig forudsætning for opstilling, at telte nedta-
ges senest 1 uge efter, at båden er kommet i vandet, dog 
senest den 1. maj.             

I særlige tilfælde kan gives dispensation

Enhver bådpladsejer i Rønnerhavnen forpligter sig til følgende:
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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

H. C. Ørstedsvej

H. C. Ørstedsvej

H
. C. Ø

rstedsvej

Hjørringvej

Hjørringvej

Toftegårdsvej

Toftegårdsvej

Knivholtvej
Suderbovej

Suderbovej
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Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej

35

Maxi Zoo

Silvan

Dagrofa

Menu

Harald 

Nyborg

QuickPot

Brandstation

Skousen
PetworldT. Hansen

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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