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

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

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

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

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12
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Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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RØNNERP OS T EN

Lederen

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

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. jan --- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november

Godt nytår til alle.

Det er som altid svært at sidde 6 uger 
før bladet kommer ud og gætte sig til 
hvad der skal stå i Lederen ud over, 
hvad der med sikkerhed er sket og skal 
ske. Sidst gættede vi på, at der kom 
mange til førstehjælpskursus, men 
virkeligheden var en anden. En ting er 
sikkert og det er, at der har været både 
jul og nytår siden, og at vi nu går mod 
lysere tider.

Der er allerede mange spændende ting 
på vej og ikke mindst med hensyn til 
den kommende kran. Der er kommet 3 
containere med pæle til forstærkning 
og forhøjning af molehovederne og der 
bliver også skiftet pæle ved broen og 
bådpladser på Hammeren. Snart vil vi 
se uddybningsfartøjet i indsejlingen for 
uddybning af sejlrende og der kommer 
også til at ligge fartøj for at renovere 
havnehoveder.

De nye stativer har været en succes, 
og de har fået stor ros fra alle sider af. 
Bådene har stået trygt og solidt og det 
ser super godt ud, når man kigger ud 
over pladsen. Det er ved at være sidste 
chance for at få flyttet båd med truck, 
da etableringen af fundamentet til den 
nye kran er på vej. 

Palle Thomsen har gjort et stort arbejde 
med at søge mere end 10 fonde om til-
skud til den nye vaskeplads, men uden 
held ind til videre.

Der er kommet nyt brugt møblement til 
klubhuset. Selv om der lige skal limes 
et par lister har det løftet udseendet, så 
det nu ser mere harmonisk ud og alle 
sidder godt og sikkert. Det har også fået 

stor ros af medlemmerne.

Christian Schunck har lavet lys i ma-
steskuret som tænder automatisk ved 
censorer og det fungerer rigtig godt.

Foråret byder ikke bare på klargøring af 
både, vi skal også have gang i maling på 
havnen. Verandaen og den nye terrasse 
skal males og vores fantastiske pensio-
nistsjak, som mødes hver torsdag for-
middag, vil meget gerne tage imod nye 
medlemmer og en hjælpende hånd. Der 
er gang i forskellige ting til udsmykning 
ved grillpladsen og de vil blive afsløret 
når tid er.

Fritidsfiskerne oplever også klimaforan-
dringer og har allerede fanget de første 
kulsøer i december 2022 hvilket er 6-8 
uger før normalt. Der skal også males og 
repareres i garnredergården, når vejret 
tillader.

Af kommende arrangementer bliver der 
afholdt generalforsamling onsdag den 
22. marts og standerhejsning lørdag 
den 1. april.  

Jeg ønsker alle en god og sikker sæson, 
hvad enten din båd er motor- eller 
sejldreven eller drives ved håndkraft.

Vi ses på havnen.

Venlig hilsen 
Ole Guldsmed-Thomsen
 formand for Rønnerhavnsforeningen

Formand
Ole Guldsmed-Thomsen
Brovej 5, Kvissel 9900 Frh
Tlf.: 25401512
ole@guldsmed-thomsen.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Lerbækvej 78,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
perbech8@mail.com

Kasserer og Vedligeholdelsesudvalg
Johannes Frøstrup
Mylius Erichsensvej 2 9900 Frh.
Tlf.: 9842 9837
frostrup@webspeed.dk

Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Caspersvej 4,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Sekretær og webmaster
Christian Schunck
Vejlegade 17b 1th. 
Tlf.: 20426938
christian.schunck@gmail.com 

Hus og legepladsudvalg
Palle N. Thomsen
Hirsholmvej 4, 9900 Frh.
Tlf.: 26842655
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

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  
9900 Frederikshavn 
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                            
Tlf: 98431088  Fax: 98431086     
www.roennerhavnen.dk

Bestyrelsen

4



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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Nyt logo, nyt navn 
- Samme  gode service! 

Det er tid til de gode timer på vandet!  
Mangler du grej? Så har vi lige det du står og mangler 

Ring til Jens Christensen i vores Aalbæk-afdeling på  

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

Følg os på :             Facebook.com/daconet.dk                   Instagram.com/frydendahldaconet 

Skal du have nye net?  

Så giver vi pant for de brugte!  

Læs mere på www.daconet.dk 
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Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.00

Se dagsordenen på side 11.

Vel mødt!

HUSK!

Fra tidligere generalforsamling                                

Generalforsamling i Maskinhallen (Værkstedet)

Standerhejsning
Onsdag d. 1. april 2023 kl. 10.00
Der er kaffe og rundstykker i klubhuset 
Vel mødt!
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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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NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. marts 2023







 








Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er april-udgaven.
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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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Indkaldelse til generalforsamling 2023
Rønnerhavnsforeningen - Generalforsamling  

Maskinhallen (værkstedet), Skolegade 8, 9900 Frederikshavn
Onsdag d. 22 marts 2023 kl. 19:00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det 
 kommende regnskabsår.
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand, Ole Guldsmed-Thomsen er ikke på valg.
6. Valg af kasser, Johannes Frøstrup ikke på valg.
7. Valg af næstformand, Per B. Christensen på valg.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Kim Hoppe og Palle Thomsen på valg. 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Morten Winther Christensen og Birger Bredkjær Pedersen er på valg. 
10. Valg af 2 bilagskontrollanter, på valg er Leon Moric og Christian Vestergaard.
11. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant, på valg er Kjeld Simonsen.
12. Fastsættelse af kontingent
13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen afholdes.
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Er Limfjorden destination for jeres sejlads 
i sommeren 2023 - så kunne et stop på Livø
under Nordic Folk Festival måske komme
med på ruten?
 
I 2023 holdes der folkemusikfestival for tredje gang på Livø. 
Festivalen er en lille, kvalitetsbevidst, natur og familie fokuseret 
festival, der booker nogle af de fineste, skandinaviske musikere
og musiktraditioner. Vi har også god mad, økologiske øl, guidede
gåture, midnats-bal og masser af buskspil. 
 
Festivalens program starter fredag den 30. juni og slutter i løbet 
af søndag den 2. juli. 

Og I kan lægge til kaj, hvornår det passer jer.
 
Festivalens billetter kan købes her: WWW.NORDICFOLKFESTIVAL.DK
 
DE OPTRÆDENDE
Programmet til festivalen offentliggøres løbende. 
Følg med på vores Facebookside. 

VI HAR DE TRE FØRSTE NAVNE PÅ PLADS
DREAMERS’ CIRCUS - Danske/svensk trio med international karriere
STRINGFLIP - Originalkomponeret folkemusik 
VÍÍK - Ekspressiv og grænsesøgende

HAVNEN
Som de fleste sikkert ved, så gennemgik havnen på Livø en 
renovering i 2017, og den nye, hyggelige lystbådehavn tiltrækker
både sejlende og færgegæster - i alt ca. 18.000 gæster om året.

DET PRAKTISKE
• Havnen har plads til ca. 30 lystbåde
• Til de sejlende er der toiletbygning ved Skolen 
 (ca. 400 meter fra havnen)
• Festivalen afholdes i forsamlingshuset og ved Købmanden

Kontakt og mere information
Mail: mail@nordicfolkfestival.dk
Tlf.: 22 10 16 52

LIVØ OG 
FOLKEMUSIK
- VELKOMMEN ALLE SEJLERE

FREDAG D. 30. JUNI
LØRDAG D.  1. JULI
SØNDAG D.  2. JULI

DREAMERS’ CIRCUS

STRINGFLIP

VÍÍK
Programmet til festivalen offentliggøres løbende. 
Følg med på vores Facebookside. 

Nordic Folk Festival støttes af Statens Kunstfond, Koda Kultur og Region Nordjylland

Kontakt og mere information
Mail: mail@nordicfolkfestival.dk
Tlf.: 22 10 16 52
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Et nyt år truer…
Så er vi i år 2023, hvor alle muligheder er åbne på den rig-
tige hylde, det er bare med at finde den rette hylde og det 
er jo op til den enkelte sejler, hvor turene skal gå hen til i 
år. Det er altid spændende at høre på havnen blandt sej-
lerne, alle gode ideer i foråret, vi vil en tur til her eller der, 
noget bliver gjort, andet blev kun ved snakken, grundet 
dit eller dat. Når jeg ser tilbage på år 2022, så har havnens 
sejlere besøgt mange havne rundt omkring, det kunne 
være ønskeligt om man skrev lidt om turene til nær og 
fjern … til glæde for alle dem der påtænker at sejle dertil, 
måske. Jeg er overbevist om at vor gode Redaktør Bruno 
Müller med glæde, vil modtage rejsebeskrivelser fra Jer, 
med gode indlæg i Rønnerposten, vi har jo over tid set en 
del gode indlæg, så fat blyanten og skriv lidt om Jeres ture 
i år 2023. Desuden kunne jeg ønske mig, at man i år, giver 
den en skalle og får banket en rigtig havnefest på benene, 
det kunne være i forbindelse med ”Havnens Dag” og/eller 
et ” Kræmmermarked”.
Jeg er ikke i tvivl om at hvis man, står sammen, alle hav-
nens klubber/laug om at Rønnerhavnen skal promoveres 
på det ypperste, så er det måden at gøre det på. Mulighe-
derne er mange, hvis man indkalder til et møde, så er det 
op til de enkelte klubber at deltage og fortælle om deres 
klub og hvad de kan bidrage med, vi har prøvet det før og 
kan gøre det igen, hvis man vil og har lysten.

Så kommer de sure opstød: ”Gældende for alle brugere 
af Rønnerhavnen:” Jeg er ganske vist rimelig ny i havnen, 
har kun været her i 15 år, men igen vil jeg lige opfordre alle 
”skibsrederne” til lidt eftertanke. Alle bedes gøre deres 
ypperste for at holde flydebroerne, ryddelige og fri for 
kabler til landstrøm som ligger og flyder i store mængder 
ved strømskabene, overskydende kabel ligger udmærket 
på ens eget skib.

Det gælder også fortøjninger, det ser da ikke pænt og imø-
dekommende ud, når flydebroen ligner noget der er løgn 
… Orden skal holdes og ikke laves!  Det er da nemt! 

Igen – igen. Når man er færdig med forårs kølhalingen og 
skal i vandet, så bedes man rydde op efter sig, på stedet 
hvor man har tilbragt vinteren, det er pisse irriterende at 
se alt affald ligge og flyde og blæse rundt på hele oplags-
pladsen og forvente at havnens personale rydder op efter 
DIG, det gør og skal de ikke, men det skal DU selv.

Så en lille sørgelig information
Mange her i Rønnerhavnen er sikkert bekendt med et af 
de flotteste træskibe, som er her i det nordlige pastorat.
Hvis man ikke er bekendt med det, eller har beundret det 
flotte skib, ja så er man gået glip af det ypperste man kan 
se af træbåde. L/Y ”Indiana” fra Sæby, ejet af Henning San-
der Nielsen, er ”desværre” blevet solgt til Tyskland.
Det er med sorg i sinde at vi igen i vort lille Træskibslaug, 
må sige farvel til et af skibene i lauget.
Vi kan så trøste os med at skibene er blevet solgt til folk 
som vil træskibe, ”vore” solgte skibe sejler nu i det Sydfyn-
ske --- Limfjorden og andre danske farvande, og nu også i 
Tyskland ”Indiana” vil få hjemmehavn tæt på Kappeln på 
fjorden Schlei, og skibet vil blive ført af et voksent ægtepar, 
som har mange års erfaring til søs, så det kan kun blive 
godt alligevel, når det nu ikke kan være anderledes. 

Vi vil fra Træskibslauget ønske alle en god kommende sæ-
son, hvor vi håber, at man vil skrive lidt om diverse sjove 
oplevelser, som nu måtte komme på Jeres vej. 
Hilsen Birger Træskibslauget.
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

OUTLET 
FREDERIKSHAVN 

Frederikshavns største tøjbutik 

Tøj til alle ! 

Hvorfor betale mere ! 

Havnegade 9—11, 9900 Frederikshavn, Tlf. 9244 6721, Mail: frederikshavn@outlet.dk 

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

veludstyrede servicevogn.

Gardinbussen
Frederikshavn - Hjørring

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn, Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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Formandens tale ved Standerstrygningen 2022
Redigering & foto: Bruno Müller
 
Selv om der kun var 15 medlemmer der var mødt op til årets stan-
derstrygning lørdag den 5. november, så blev traditionen afviklet 
som vanligt, og hvor vejrguderne tilsmilede os.
Dette arrangement blev ved formanden Ole Guldsmed Thomsen 
indledt med en tale der bredte sig over forskellige begivenheder 
hen over året.

Formanden startede med at byde velkommen til dem som var 
nødt op, hvor vi nu skulle stryge standeren for i år.
Formanden kom i sin gennemgang af livet på havnen ind på Coro-
na-epidemien, men undlod at sige meget om den kedelige tid som 
vi alle husker.
Han ville hellere omtale den dejlige havn vi har, og hvor det hele 
tiden arbejdes med tiltag hvor kræmmermarkeder der blev af-
holdt.

Ligeledes aktiviteter hos fritidsfiskerne, den ny terrasse ved klub-
huset, samt at medlemmerne har kunne nyde at komme på havet.
Vi er kommet ud af året uden personskader, dog er én person 
faldet i havnen og én stranding og i begge tilfælde uden person-
skader.

Formanden omtalte de mange skader til søs der er sket hos andre 
i landet, og det understreger at vi skal prioritere sikkerheden højt, 
både på havnen og til søs.
Vi har arrangeret 1´hjælps-kursus og der sat nye redningsstiger op 
for enden af flydebroerne. Det kan nævnes at der er bevilget tre 
stiger med lys og der bliver til næste år ansøgt om flere. Vi arbej-
der på at få vores certificeret som ”Sikker havn” 
Dette er sidste sæson hvor vi kan tilbyde at løfte en båd hen på 
vinterpladserne.

Fremover skal det foregå med løftevogn og faste stativer.
Planmæssigt er etableringen af den nye kran sat i gang og at den 
står klar til foråret. Ligeledes arbejdes der med planlægning af en 
vaskeplads 

Afslutningsvis vil jeg sige at der er kaffe og rundstykker i klubhuset 
og ellers at vi ses til Standerhejsningen her i foråret.

Hilsen Ole Guldsmed Thomsen, formand 
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Nyt tøj på havnen 
Havnens bestyrelse og ansatte har fået nye jakker med logo 
på. Her er formanden blevet ekviperet. 

Kommunen afsætter 
100.000 kr. til bekæm-
pelse af hybenbuske
Kommunen har i budgettet for 2023 afsat 100.000,- kr. til 
fortsat bekæmpelse af hybenroser i kystnære områder 
100.000 kr. Det vides for nuværende ikke om det omfatter 
vore diger på Rønnerhavnen, hvor det er en blanding af 
forskellige træer og plantearter!

Redaktøren - Grundloven af 1849 gav forsamlingsfrihed for alle

Mellem 1860 og 1900 blev der grundlagt så mange for-
eninger, at perioden senere er blevet kaldt ”foreningsti-
den”.
Her i blandt og mange år senere, var der en stor flok sej-
lere og fritidsfiskere der fandt en herlig plet på landkortet, 
nemlig nord for Frederikshavn, og den blev døbt Rønner-
havnen.

Mange ”Ildsjæle” har gjort sit til, at vi alle i dag kan tak-
ke dem der indviede Rønnerhavnen d.1.april 1983. Med 
”Lommeregneren” har jeg fundet frem til at vi ”efterkom-
mere”, i dette år 2023, kan sige tillykke med de første 40 år. 
Se side 36 & 37 med omtale af indvielsen den 1.april 1983.        
Alle ønskes et godt nytår.
 Hilsen Bruno Müller

Vil du have indflydelse på dagligdagen på vores havn?
Vil du have indflydelse på dagligdagen på vores havn, så 
går hovedvejen via den årlige generalforsamling. Med al 
respekt for medlemmernes gode diskussioner og forslag 
i skurene, bådpladserne og klubhuset, hvor man gerne 
har forslag til noget anderledes, eller måske nye mål på 
havnen. 
Dette kommer ikke ret langt, uden at du møder op og mø-
der dine kollegaer på generalforsamlingen, hvor dem som 
er stemmeberettiget, er øverste myndighed,- og der er du 
iblandt! Hvis du kommer!

Vi ses!
Bruno Müller

Fra tidligere generalforsamling                         
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Molehovederne er for lave
Tekst & foto: Bruno Müller

Træspunsen er ikke råddent, men skal udskiftes først og 
fremmest på grund af for lav højde. Og skal det udføres, er 
det naturligt at gøre det nu når sejlersæsonen er slut. Der har 
været møde med havneingeniørerne omkring hjemtagning 
af tilbud på renovering af molehovederne,- og på grund af 
klimaændringer vurderes det at molehovederne skal gøres en 
meter højere. 
Som det øverste foto til højre viser er det første i projektet at, 
de mange nye træspuns-pæle er ankommet i uge 48 sidste år 
til havnen.
RØNNERPOSTEN vil løbende følge etableringen af arbejdet 
med nedramningen af de nye pæle, hvor de sættes parallelt 
med de nuværende.

Molehovederne skal forstærkes og gøres højere                    

Spunspælene er kommet                                             

Gløgg og Æbleskiver i klubhuset
Julen stod for døren og traditionen tro vankede der æble-
skiver og gløgg som afslutning på året. Som sædvanligt til 
juleafslutningen, stod Havnemesteren og hans assistent Jens 
med usvigelig sikkerhed bag både ”Bagning” og servering. 
Tusind tak til dem!
De fremmødte berettede kort indbyrdes om de mange tiltag 
der både har været og stadig er gang i på Rønnerhavnen. 
Alt i alt når vi kigger tilbage på året der er gået,- så kan vi rolig 
sige, at havnen ikke har ligget på den på den lade side.
Afslutningsvis ønskede alle hinanden en god jul og et godt 
nytår! 

Bruno
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Støt vore annoncører
- de støtter os

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

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

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner

Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk
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Ansøgning om opførelse boliger nord for 
campingpladsen
Redigering og foto: Bruno Müller

Kommunen har modtaget anmodning om genoptagelse af 
godkendelse af lokalplansforslag at opføre 40 boliger på 
arealet nord for campingpladsen I ansøgningen anføres 
der nu at det i stedet for ferieboliger, at der ønskes opført 
40 boliger med adgang fra vest. Det er administrationens 
vurdering, at hvis ansøgers anmodning om genoptagelse 

af godkendelse af lokalplanforslaget imødekommes, vil 
der skulle gennemføres en fornyet offentlig høring på otte 
uger.
Center for Teknik og Miljø indstiller, at anmodning om 
genoptagelse af lokalplansforslagene imødekommes med 
en reduceret byggehøjde på maksimalt 6 meter og fritlig-
gende enkelthuse, samt et afstandskrav, inklusiv vej, på 20 
meter.

Lidt om vore naboer…

Arealet set fra øst ved Ndr. Strandvej                   

Kommunen har 
bevilget 50.000,-kr
Undersøgelse vedrørende badevandsmålinger

Palmestranden er godkendt og har fået kva-
litetsbetegnelsen ”Udmærket”,- der er den 
bedste man kan få. I øvrigt har Palmestranden 
fået denne betegnelse de sidste fem år!

Målinger af PFAS i kystbadevand Miljøstyrelsen 
opfordrede i juni 2022 alle landets kommuner til 
at tage ekstra prøver for at undersøge forekomst 
af PFAS i badevand. Ingen af de 22 PFAS-analy-
ser overskred grænseværdien på 40 ng/l.

Nyt! 
Folkegrill på Palmestranden
To folkegrill er indkøbt til forsøg i første omgang på Palmestranden. 
Det er elektroniske grill, der gør det nemt at medbringe mad til at 
tilberede på stedet. De kan nemt flyttes til andre placeringer, hvis det 
ikke fungerer, eller hvis de er mere hensigtsmæssige andre steder.
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Tekst og foto: Bruno Müller

På Rønnerhavnen, der har nået de 40 år, har vi igennem 
de mange år set utallige forskellige bådtyper. Ikke mindst i 
starten af havnens tilblivelse hvor det var en jollehavn, lå 
der mange både der var bygget af træ og var ikke udstyret 
med alskens elektronik. Derfor er det prisværdigt at se og 
opleve til stadighed, at nogen kan og har tid til at vedlige-
holde de ældre bådtyper som er bygget i træ,- og vi ser 
hvor meget at det kræver med nogle af sømandskabets 
finere kompetencer.

Ægteparret er sammen om båden. 
Der er ingen tvivl om at der er masser af kærlighed hos 
ægteparret Søndergård fra Strandby.  Kærlighed til havet 
og til den stolte, gamle vedligeholdt motorbåd.
Foruden det flotte afrignings,-og vedligeholdelsesarbejde 
hen mod vinteren, kommer den nu ind i det store telt, så 
den kan modstå det skiftende vejr. 
Og så er den klar til foråret! 

En veteran der ”Kæles” for
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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 

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!
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Claus Sørensen der er indehaver af MarineXperten i Frede-
rikshavn har været på besøg hos Columbus Marine.

Claus Sørensen siger: -I dag er brugt på produkttræning 
hos Columbus Marine, hvor vi har fået opdateret vores 
viden omkring alt fra Hydraulik styring, Liros reb, Hem-
pel, Fusion og – som det ses på billedet – så skulle vi også 
afprøve de lækre Spinlock veste. 
Min model havde en  sprayhood, så man kan ligge i vandet 
uden at få bølgesprøjt i hovedet
Tak til Team Columbus og deres leverandører.

En god dag, som var alle 10 timer i bilen værd 

Redningsvest med visir
MarineXperten i Frederikshavn har besøgt Columbus Marine A/S

Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 

HUSK!
Deadline for stof til næste blad 2.2023, 

er allerede den 15. marts 2023
23



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

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto.dk - www.jerupauto.dk

DIN LOKALE
EKSPERT

FREDERIKSHAVN PAVA CENTER
Udviklingsvej 1  I  9900 Frederikshavn  I  Tlf. +45 9843 8700 
frederikshavn@pavacenter.dk  I  frederikshavnpavacenter.dk

Med en rustbeskyttelse 
fra Frederikshavn PAVA 
Center er du sikker på, 
at arbejdet bliver gjort 
ordentligt.
– Janne, Frederikshavn PAVA Center 
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-af Troels Lykke 
Mens båden er i vandet
- Båden vaskes indvendig og udvendig med vand tilsat en smule 
bådshampoo, for at fjerne salt.
- Sprayhood og vinduer i sprayhood må kun vaskes i koldt vand, 
sæbemiddel vil ødelægge materialet.
- Vinduer i sprayhood mættes med lampeolie eller lugtfri petro-
leum.
- Alle beslag på båden kontrolleres, og der tjekkes for utætheder 
i dækket.
- Husk altid, at frostsikre bådens ferskvandsystem, toiletsystem 
og kølevandsystem, og tøm vandtanke   og spildevandstanke.
- Blæs evt.ferskvandsslanger igennem, og husk at tømme din 
varmtvandsbeholder og brusedræn.
- Fyld dieseltanken helt op for at undgå kondens og tilsæt kon-
servator for at undgå dieselpest. Alternativt tøm tanken helt.
- Skal båden blive i vandet vinteren over, bør du sætte ekstra 
kraftige og lange fortøjninger på, for at kompensere for forskelle 
mellem høj- og lavvande.
- Tøm båden for alt, der kan suge fugt til sig – hynder, sejlertøj 
mm. Hæng fugtposer op i båden, og husk at skifte dem, så du 
undgår fugtskader om læ. Brug evt affugter i et par dage.
- Afbryd de elektriske forbindelser - og tag evt. batterierne med 
hjem og opbevar dem køligt, tørt og frostfrit. Tjek syreniveauet 
og efterfyld med demineraliseret vand
Presenningen
- Skal båden overdækkes, så efterse presenningen for huller, så 
der ikke kan komme vand ind.
- Nogle sejlmagere laver ret gode presenninger som er formpas-
set til din båd
- Monter presseningen hurtigt inden sneen falder, husk der skal 
være gennemtræk, åbning i begge ender.
- Husk at presenningen eller tovværket kan ridse fribordet
- Sikre dig at presenningen fastgøres til båden. Brug evt noget 
gammelt tovværk at holde på presenningen.
Bådstativ
- Sikre dig at bådstativet er intakt. Udskift evt. defekte større 
plader eller rustne bolte
- Husk evt. at binde stativet fast til bådens skrog, idet en vinter-
storm kan være særdeles kraftig. Brug noget gammelt tovværk til 
at fæstne stativ og presenning.
- Sørg for at der placeres træklodser under kølen. Hvis der skal 
udføres reparationer er det vigtigt at man kan komme til under 
klargøring
Generelt
- Kontroller kølen for skader, og se om glasfiberlamineringen er 
intakt.
- Gennemgå bunden af båden for eventuelle skader (og noter 
disse)
- Vask båden grundigt, mens bunden er våd, da det er meget 
nemmere at slibe bunden mens den er gennemblødt.
- Husk også at vaske køleskabet, og efterlad det på klem.
- Tjek rorlejer for slør. Har du rat så tjek for slør i styrewiren, så 
den ikke kan hoppe af kvadranten.
- Kontroller om der er skader i gelcoat eller i malingslag i på 
fribord eller i vandlinjebælte. (noter eventuelle skader)
- Tag alle elektroniske instrumenter ud, hvis de er lette at de-
montere, for at undgå tyveri.
- Husk, at det kolde danske vejr sjældent gør arbejdet nemt, da 
lak og maling kun kan påføres ved minimum 15 grader C.
Masten
- Er der tegn på tæring ved mastens rustfri beslag?
- Er den rustfri rig helt afmonteret inden masten lægges væk?
- Er skivgatterne spulet rene, kører letløbende og intakte?
- Er lanterner og andre lys i masten beskyttet for vinteren?
- Tjek at al elektronik i masten (f.eks. Vindmåler) fungerer

Riggen 
- Er de rustfri wirer helt fri for lus?
- Er der revnedannelser i terminalerne?
- Er der revner i vantskuernes kroppe, gafler og kontramøtrikker?
- Er der skader på gevind i vantskruerne?
- Hvad er status på Vindex ?
- Alle fald bør skiftes udtages og kontrolleres. Monter dem i 
foråret selvom om masten er monteret.
Motoren 
- Skift motorolie og filtre, og kontroller kølevandstand med måle-
apparat eller gå til en fagmand.
- Zink-anoder udskiftes på propel, motorblok og propelakse.
- Gearolie skiftes på påhængsmotorer, der køres igennem med 
ferskvand.
- Smør bevægelige dele og tjek for tærezink og kølevandsimpel-
ler hvert andet år.
- Afmonter propellen, idet tyveri af en propel kan være ret kost-
bar
- Indenbordsmotorens propeller og propelakse tjekkes for tæring 
og slør. Se efter slør i propeller.
Rulleforstaget  
- Ruller forsejlet korrekt op?
- Er tromlen letløbende?
- Er headfoilet beskyttet for vinteren mod knæk og buk?
- Rulleforstagets furler skylles i bund og top, brug ikke fedt eller 
olie, det holder på snavs i kuglelejet.
- Er headfoilets samlinger i orden?
- Glider forliget fint i headfoilet?
- Fungerer topsvirvlen som den skal?
Sejl 
- Er sejlet blevet gråt og eventuelt mørt af sollys?
- Er syninger og limninger intakte?
- Er rullegenuaens solbeskyttende dækdug stadig helt intakt?
- Er forstærkningerne ved salingerne intakte?
- Er ligbåndet i agterliget intakt?
- Er sejllommerne helt intakte?
- Er der nogen form for rifter i sejldugen?
- Er alle sejlpinde i den rigtige længde og tykkelse?
- Er der andre former for defekter i sejlene?
- Hvis sejl skal repareres er det god ide at sende dem til sejlma-
geren i god tid inden foråret kommer!
Tovværket 
- Trænger fald, skøder og trimliner til vask?
- Er strømpen på fald, skøder og trimliner intakt? (Tip: vend eller 
afkort fald, så de ikke slides samme sted i aflasteren hvert år)
- Har alle fald, skøder og trimliner den rette længde? (Tips: Noter 
længder på alle tov på båden. Kan bruges ved nyanskaffelser)
- Er der liner, der trænger til at blive splejset, brændt eller tack-
let?
- Spil og aflastere
- Er spillet letløbende og vedligeholdt med fedt og fjedre?
- Kan aflasterne holde på fald, skøder og trimliner?
- Er aflasternes kæber intakte og effektive?
Blokke
- Afmonter alle blokke og skyl dem i ferskvand (ikke for længe)
- Tjek at alle blokke intakte og letløbende?
- Er kugler og ruller helt intakte i kugle- og rullelejeblokke?
- Samtlige blokkene bør smørres med silikone
Søventiler og slanger
- Kan alle søventiler åbnes og lukkes let og effektivt?
- Er søventilerne i god og pålidelig stand?
- Er alle gennemføringer i god og pålidelig stand?
- Er slangerne til gennemføringerne i god og pålidelig stand?
- Er alle spændbånd i god og pålidelig stand?
- Husk at der skal være 2 spændbånd på hver søventil

Tjekliste ved vinteropbevaring 
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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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Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu
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Diesel pest

Redigeret v. Bruno Müller

Hvis motoren pludselig bryder sammen eller overhovedet 
ikke kan starte efter en lang stillestående periode, ved 
mange ejere ofte ikke, hvad de har med at gøre !

Det kan skyldes mikroorganismer, som trives godt i båd-
tanken – først ubemærket og så senere med fatale kon-
sekvenser. Vi forklarer her lidt om, hvordan du med en 
lille indsats kan løse problemet med dieselpest. Selvom ud-
trykket dieselpest fremkalder kedelige associationer, så er 
lidt vand i tanken normalt nok til at sætte processen i gang. 
Dette kan skyldes kondens, forurenet diesel eller simpelt-
hen uforsigtighed ved tankning.
Hvis dette vand lægger sig i bunden af tanken, begynder 
mikroorganismerne at formere sig i grænselaget mellem 
vand og diesel. Især i varme klimaer eller i sommer- måne-
derne giver disse klimatiske forhold i tanken gode forud-
sætninger for spredning af disse blinde passagerer. Følgen-
de gælder: Jo længere tid der går, desto større udbredelse 
af dieselpesten.

Problemet er imidlertid ikke nødvendigvis selve bakte-
rierne, men deres metaboliske produkter, som spredes 
i form af flydende mørkt slam i tanken og kan tilstoppe 
brændselsfiltre, brændstofrør og injektionsdyser. Derud-
over fremmer de metaboliske produkter korrosion i tanken 
og i motorkomponenter som f.eks. injektionsdyser og kan 
således medføre langvarig skade. Hvis tanken allerede 
er fyldt med dette slam, vil det gøre, at motoren vil tabe 
omdrejninger efter et stykke tid på vandet og til sidst gå i 
stå. Dette skyldes at dieselpesten på bunden af tanken nu 
bliver hvirvlet op ved søgang og bliver suget ind i brænd-
stofsystemet.
Blandt andet kan specielle brændstoftyper med lavere ind-
hold af biodiesel begrænse udbredelsen af dieselpest. 

Der findes også en helt ny type dieselolie, som allerede 
nu sælges på flere tankstationer for både, og hvis særlige 
sammensætning lover, at du kan blive helt fri for dannelse 
af mikroorganisme. Der har i vandsportens verden læn-
ge været etableret en metode til at hæmme væksten af 
bakterier, svampe og gær eller endda helt fjerne dem fra 
diesel, nemlig ved tilsætning af såkaldte additiver til kon-
ventionel diesel. Afhængigt af koncentrationen, kan selv en 
lille mængde af disse tilsætningsstoffer være tilstrækkelige 
til at styre mikroorganismerne og forhindre biokorrosion, 
med den gennemsnitlige levetid og klimatiske forhold 
taget i betragtning. Når dieselpesten først er opstået, er 
der grund til en omfattende rensning af tanken, da diesel-

pesten ikke kan opløses uden at der vil være rester tilbage. 
Test rapporter og tests af forskellige produkter kan findes 
relativt hurtigt på markedet og i medierne.
Og din betroede motorekspert kan også være i stand til at 
give oplysninger om de tilgængelige metoder. 

For at sikre permanent beskyttelse, anbefaler vi en regel-
mæssig kontrol af tankens indhold og brugen af specielt 
dieselolie eller brændstof additiv. Vinterperioden, som 
mange bådejere lige nu er ved at forberede, er også en 
god anledning til at udskifte brændstoffiltre og filterindsat-
ser. 

Opdatering: Iflg. vandsportsportalen SAIL24.com vil salget 
af dieseladditiver indeholdende formaldehyd-separat 
MBO til private forbrugere, ikke længere være tilladt pr. 
01.12.2018. Årsagen hertil er, at denne komponent af 
brændstofadditiv er klassificeret som kræftfremkaldende. 

Hvis tanken allerede er fyldt med dette slam, vil det gøre, at motoren vil 
tabe omdrejninger efter et stykke tid på vandet og til sidst gå i stå!
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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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Siden 2008 er de danske havne blevet hædret gennem 
den prestigefyldte konkurrence ”Årets Havn”. I år er ingen 
undtagelse, hvor Danske Tursejlere atter har været vært 
for konkurrencen i tæt samarbejde med Foreningen for 
Lystbådehavne i Danmark (FLID), Dansk Sejlunion, Bådma-
gasinet og Minbaad.dk.
Således har sejlere fra ind- og udland siden 1. juni kun-
ne stemme på deres yndlingshavn i konkurrencen, hvor 
hele 2087 deltagere har stemt på 253 forskellige havne 

gennem sæsonen. Vi har oplevet enorm stor interesse for 
konkurrencen fra det sejlende folk, og vi sender en varm 
tanke til alle, som har taget sig tid til at deltage. – udtaler 
Sune Abelgren Olsen, projekt- og udviklingschef for Danske 
Tursejlere.
Og vinderen er…. Den ærefulde titel og de medfølgende 
10.000 kr. i den 15. udgave af konkurrencen gik velfortjent 
til Juelsminde Havn- & Marina, som blev hædret d. 29/11 
på FLIDs årlige havnemesse i Vingsted Centeret i Vejle.

Årets Havn 2022 er fundet – se hvem der løb med titlen

Torben Lind

Mob.:3070 7338 

Mail: lind@post5.tele.dk

PIBER KØBES
Samler søger brugte og nye piber og / eller pibesamlinger.

Stand underordnet!
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Et af de hyppigst stillede spørgsmål til 
FLID er, om havnen må sælge både, der 
tilsyneladende er efterladte og hvor det 
ikke har været muligt at komme i kontakt 
med ejeren?
Det er jo en nærliggende tanke, men hvad 
nu hvis den tidligere ejer pludselig gør 
krav på båden over for den nye ejer? Eller, 
hvis det viser sig, at der er pant eller gæld 
i båden? Vi har sendt spørgsmålet videre 
til advokat, Henrik Frandsen, DLA Piper.

SVAR FRA ADVOKATEN 
Strengt taget kan en havn ikke sælge en 
båd, eller andet, ejet af andre. At havnen 
kan blive nødt til at gøre det – og at der 
oftest ikke sker noget ved det – er noget 
andet. Et salg skal i princippet ske gennem 
en auktion i fogedretten, men omkostnin-
gerne og tiden, der går med det, vil være 
uforholdsmæssige, med mindre det drejer 
sig om en båd med en vis værdi.  Det pri-
mære problem er forholdet til bådens ejer 
og til køberen af båden og de forviklinger, 
der kan opstå, hvis havnen sælger en båd 
(som havnen juridisk set ikke er berettiget 
til). Risikoen for havnen bliver selvfølgelig 
større, hvis båden ”er noget værd” og re-
præsenterer en værdi for ejeren, og som 
køber måske betaler adskillige tusinde 
kroner for. Sådanne både må sælges gen-
nem fogedretten for at få afsluttet ejerens 
ejendomsret til båden.

Hvis ejeren dukker op og kræver båden 
tilbage 
Det er i første række køberen, som får et 
problem, hvis ejeren dukker op og gør 
krav på en båd, som havnen har solgt 
uden ejerens vidende og accept. Køberen 
risikerer at skulle aflevere båden til ejeren 
(fordi ejerens ejendomsret til båden vil 
blive anset for stærkere end køberens ret, 
når havnen har solgt en båd, som havnen 
ikke ejer). Havnen skal over for køber 
gøre opmærksom på, at havnen ikke ejer 
båden, men sælger den som efterladt og 
fordi der skyldes plads- eller havneleje og, 
at havnen fraskriver sig ansvaret for det. 
Havnens salg af en båd bliver selvfølgelig 
kun aktuel i den situation, at det i lang 
tid har været umuligt at komme i kontakt 
med ejeren og båden anses for efterladt. I 
den situation vil det være mindre sand-
synligt, at ejeren senere dukker op og gør 
krav på båden. Hvis situationen alligevel 
opstår, vil havnen muligvis kunne komme 
afsted med, at havnen har et tilgode-
havende for plads- eller havneleje hos eje-
ren sikret ved søpant i båden (det gælder 

kommunale/offentlige havne, men næppe 
private havne) og som derfor skal betales 
af ejeren forinden, eller at søpant i båden 
giver havnen ret til at sælge båden (det 
gør det strengt taget ikke), men under alle 
omstændigheder bliver det ikke en ”køn” 
diskussion.

Få ejerens accept 
Det bedste råd er – hvis det er muligt at 
komme i kontakt med ejeren – at forsøge 
at få ejerens (skriftlige) accept på, at hav-
nen sælger båden til dækning af havnens 
tilgodehavende. Et samtykke til et salg 
forhindrer problemer for ejeren af båden 
og havnen, fordi havnens salg af båden da 
vil være retmæssig.
Et sådan skriftligt samtykke skal ikke være 
formuleret på en særlig måde eller stå i 
en kontrakt – et stykke papir, hvor ejeren 
skriver under på, at havnen må sælge 
båden, er tilstrækkeligt (husk en dato og 
sælgers underskrift). Dette dokument 
er fint at have i skrivebordsskuffen, hvis 
ejeren en dag ændrer mening og gør krav 
på båden.
En enkelt linje om at [ejerens navn] 
accepterer at X-købing Lystbådehavn 
sælger båd med navnet [bådens navn], 
er tilstrækkeligt. Det kan desværre være 
umuligt at opnå, hvis der ikke længere er 
kontakt til ejeren. 

Når bådens værdi overstiger havnens 
tilgodehavende 
Over for panthavere, fx en bank, er 
problemet mindre, fordi havnen ofte vil 
have et tilgodehavende, der overstiger 
bådens værdi, dvs. at panthaver ingen 
økonomisk interesse har i båden længere. 
(Det gælder navnlig, hvor havnen har sø-
pant i båden for sit tilgodehavende, fordi 
søpantet har bedre prioritet end pantha-
ver). Men hvis bådens værdi overstiger 
havnens tilgodehavende, kan der opstå 
et problem i forhold til panthavere – her 
må båden også sælges via fogedretten. 
En begrænset værdi af båden sætter en 
grænse for, hvor galt det økonomisk kan 
gå for havnen. Det skyldes, at bådens 
værdi er det maksimale beløb ejeren kan 
kræve erstattet hos havnen, hvis salget 
af båden har været uretmæssigt. Ofte vil 
havnen have et større tilgodehavende 
til modregning i en eventuel erstatning. 
Dette betyder, at det alligevel vil kunne 
forsvares, at havnen selv sælger båden for 
at få problemet løst hurtigt og effektivt.

Havnen solgte båd på Den Blå Avis 
At et salg kan give problemer og ikke er 
uden risiko for køberen eller havnen, viser 
en aktuel sag for en dansk lystbådehavn. 
Her opstod problemerne, da en efterladt 
båd blev solgt af havnen.Havnen havde 
et tilgodehavende for havneleje hos en 
bådejer på ca. kr. 24.000. Båden var i dår-
lig stand. Havnen fulgte procedurerne og 
sendte masser af advarsler. Havnen vid-
ste, hvem bådejeren var og han fik også 
mail fra havnens advokat om at fjerne 
båden og om, at man ville bortsælge bå-
den. Efter utallige rykkere solgte havnen 
båden til køber A uden om retssystemet, 
dvs. ingen udlæg, vurdering eller auktion. 
Pris: kr. 25.000. Efter en delvis renovering 
sælger A båden videre til B, som totalre-
noverer båden. B sætter herefter båden 
til salg på DBA for ca. kr. 400.000.   Det 
særlige var, at båden var indregistreret 
i Skibsregisteret og stadig stod i den 
oprindelige bådejers navn. Hverken havn, 
A eller B havde ikke undersøgt, om og 
hvordan bådens ejerskab var registreret 
i skibsregisteret. Efter annonceringen på 
DBA henvendte bådens oprindelige ejer 
sig til B og forlangte, at få båden udle-
veret, bl.a. med henvisning til, at denne 
fortsat stod i Skibsregisteret som bådens 
ejer. På dette tidspunkt havde ingen været 
i kontakt med ejeren i 2 år. Den nye ejer 
B havde selvfølgelig ikke tænkt sig at 
udlevere båden, og bådens oprindelige 
ejer anlagde retssag mod B for at få båden 
udleveret, samt et erstatningskrav mod 
havnen, for uretmæssigt salg af båden, for 
det tilfælde, at B ikke blev dømt til at afle-
vere båden. I første omgang vandt bådeje-
ren sagen og havnen skulle betale de 
55.000 kr., som havnen havde indkasseret 
ved salg af båden til køber A. Grunden til, 
at det var 55.000 kr. var, at dommeren gav 
bådejeren ret i, at båden var mere værd 
end de 25.000 kr. havnen havde inkasse-
ret ved salget. Havnen ankede sagen, da 
den oprindelige ejer skyldte havnen det 
samme beløb for pladsleje. Det endelige 
udfald blev, at havnen vandt sagen.

Et godt råd fra den pågældende havne-
foged: 
Husk at få vurderet båden af syn- og 
skønsmand, før I sælger den. Det gjorde 
vi ikke og derfor fik bådejeren i første om-
gang medhold i, at båden var mere værd 
end den reelt var. Vi havde heldigvis taget 
båden på land og havde mange billeder af, 
hvor slidt den var. Det hjalp os til at vinde 
sagen i sidste ende.

Må havnen sælge en efterladt båd?
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Vejledende priser for 2023 
Kasko- og ansvarsforsikring inkl. statsafgift 

Gældende for medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforbund 

 
Forsikringssum 

 
Indenbordsmotor  

med fast aksel 
 

 
Påhængsmotor 

60.000 2.174 3.847 

70.000 2.462 4.289 

80.000 2.750 4.732 

90.000 3.039 5.174 

100.000 3.204 5.337 

125.000 3.812 6.384 

150.000 4.421 7.431 

175.000 5.029 8.478 

200.000 5.351 8.880 

Priserne gælder for motorbåde, der ikke kræver speedbådskørekort 
Ansvarsforsikring alene kr. 232,- 

Kontakt Axus Nordic på tlf: 7022 8070 
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Uanset om båden er stor eller lille, med sejl eller motor, er du velkommen.
Her er hyggen i højsædet, og her er plads til både søulke og bolværksmatroser.

TAG MED...
Rønnerhavnens Bådelaug er klar med 
sejlersæson 2023 og vi vil så gerne havde dig med. 

Har du motorbåd eller sejlbåd betyder ikke noget, vi er 
klar til at dele en masse spændende sejleroplevelser med dig, 
din partner, din båd - kom bare med.

TILRIGGERFEST - En aften hvor vi hilser sejlersæsonen -  og hinanden velkommen, spiser noget godt mad, hygger 
med konkurrencer og meget mere - altså en rigtig festaften.

PINSETUR - et godt arrangement hvor vi besøger en af nabohavnene. En rigtig dejlig tur med sejlersamvær og pinsehygge 
i højsædet. 

NORDRE RØNNER TUR - Vi planlægger at sejler til den fantastiske naturø nord for Læsø. Hvor vi opankrer vest for 
Nordre Rønner og nyder den fantastiske rå natur, vores medbragte mad og det gode sociale sejlerfælleskab. 
Datoen kommer på et senere tidspunkt - vi stiler mod sidste weekend i august eller første weekend i september 
- foråret er desværre ikke en mulighed pga. fredningsperioden. 

ONSDAGSSEJLADSERNE - Kapsejlads hvor det sociale er i højsædet alle både og sejlere kan sejle med uanset 
bådtype og kvalifikationer. Er du lidt usikker på din sejlads, så er det et godt og lærerigt sted at starte- vi sejler 
sammen, hjælper og passer på hinanden og skulle der opstå en lille udfordring, så hjælper de andre sejlervenner dig.

AALBÆK-TUR - Fællestur til Ålbæk langs vores flotte kyst, hvor vi spiser en stor fælles fiskefrokost, går en tur, 
tager en lur og mødes til fælles grill, underholdning/konkurrence, rå sejlerhygge.
En super fantastisk tur sammen med de andre medlemmer.

JULEHYGGE - En aften i julestemningens tegn, glögg og æbleskiver, et skønt familiearrangement i den søde juletid.

NYTÅRSTAFFEL - Vi mødes over et lille glas bobler, lidt sødt til smagsløgene, lidt fyrværkeri og siger farvel til det gamle 
år og hilser det nye år velkommen.

GENERALFORSAMLING - en rigtig god hyggelig aften hvor vi får styr på, hvad klubben skal fremover og hvad 
medlemmerne ønsker.

HAVFRUE-AFTENER I VINTERHALVÅRET.
Sejlerpigerne samles til klubaften og fælles hygge og meget meget mere...

EN FACEBOOK SIDE - Klubside, hvor man f.eks. kan skrive om hvor man ønsker at sejle hen og om der er 
andre der vil sejle med eller om der er nogen der har erfaring eller anbefalinger.

KLUBAFTENER for medlemmerne i vinterhalvåret med sejlerrelaterede emner - motorpleje,
sikkerhed, alt om sejl og meget andet...

+++ - Og glem endelig ikke de mange fantastiske sejladser du kan få i vores flotte natur, 
sammen med de andre sejlervenner                                                                              
                                                                                           - vi glæder os til at se dig - vi ses i klubben....

Lyder det spændende og har du/I lyst til at dele nye oplevelser med os. 
så gå ind på vores hjemmeside og meld dig ind i klubben. 
Vi glæder os til at tage imod dig/jer.

              WWW. ROENNERHAVNENS-BAADELAUG.DK
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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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Uanset om båden er stor eller lille, med sejl eller motor, er du velkommen.
Her er hyggen i højsædet, og her er plads til både søulke og bolværksmatroser.

Se kapsejlads resultaterne for 2022 samt de planlagte sejladser i 2023 på: 
roennerhavnens-baadelaug.dk/kapsejlads

Ønsker du at være med i Rønnerhavnens Bådelaug så gå ind på vores 
hjemmeside og tilmeld dig: Roennerhavnens-baadelaug.dk/tilmelding

Alle kender vores idylliske Rønnerhavn, hvor der 
normalt ånder fred og ro.

De fleste på havnen kender sikkert også fornem-
melsen af at ligge ude på vandet med vind i 
håret og lyden af bølgernes skvulp mod bådens 
skrog.

Men det er de færreste der har prøvet at ligge 
ude på vandet i friskt vejr, hvor idyllen er skiftet 
ud med bølgesprøjt i ansigtet, vind i håret og 
blafrende sejl. 

Skipper der stirrer indædt på sit ur og på de an-
dre sejlbåde i nærheden. Han kommer med kom-
mandoer, nogle gange mere skarpe end andre, 
for det er nu det gælder. Starten på kapsejlad-
sen går præcis klokken 18.34.46, og for hvert se-
kund man kommer for sent til starten bliver man 
straffet ved målstregen. Omvendt så er straffen 
endnu hårdere hvis man kommer bare ét sekund 
for tidligt afsted, for så kræver det nemlig en 
omstart for ikke at blive diskvalificeret.

Kapsejladsbanen varierer alt efter vejret, med 
både retning og længde, så der er hele tiden 
noget at holde styr på, foruden gaster, trim af 
sejl og de øvrige både i feltet…. Det er jo nu det 
gælder…..

Sådan ser det typisk ud for en lille skare med-
lemmer af Rønnerhavnens Bådelaug, der hver 
onsdag sommeren igennem kæmper for en god 
placering i dagens kapsejlads.

Banerne deles med Strandby sejlklub, og der ar-
bejdes på at få nogle fælles sejladser op og stå, 
så vi kan blive endnu flere både på vandet. Der 
ud over er starten på kapsejladsen tilrettelagt 
med fokus på fællesskabet efter sejladsen, hvor 
vi, uanset hvor hedt det er gået for sig på van-
det, mødes i klubhuset til en let anretning og 
måske lidt at skylle det ned med.

Ud over de interne kapsejladser er der også 
mulighed for at deltage i Frederikshavn Kom-
mune Grand Prix, hvor kommunens kapsejlere 
dyster om placeringerne over flere sejladser 
sommeren igennem.

I Bådelaug regi har vi også, traditionen tro en 
”kapsejlads” rundt Hirsholmene, hvor sejl- og 
motorbåde får en hyggelig tur ud af det og slut-
ter af med fælles spisning om aftenen.

Lyder alt dette som noget for dig, så er der altid 
plads til en sejlbåd mere på vandet, eller en gast 
mere.

Kapsejladsudvalget

KENDER DU FORNEMMELSEN 
AF AT LIGGE UDE PÅ VANDET 
OG VENTE..?
MEN VENTE PÅ HVAD?
OG HVORFOR?

KAPSEJLADS 2023


