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Roskilde Fjordudvalg (RFU)

www.roskildefjordudvalg.dk
Roskilde Kommune, Veje og Grønne Områder, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
Tlf. 4631 3719
Referat af fællesmøde
Torsdag, den 22. februar 2012, kl. 18:00 – 20:30 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn.
Deltagere
Søren Bertelsen (SB), Lennart Bess (LeB), Liselotte Betz (LiB), Rasmus Bovin (RB), Finn Jensen
(FJ), Michael S. Olesen (MO), Dan Kjersgaard (DK). Afbud fra Jørgen Binzer (JB).
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 15. februar) og med DK som
referent. En aktion markeres ved fed skrift for personens initialer. DK tilføjelser efter mødet er vist
med kursiv.
1. Administration
1.1 Referat fra fællesmøde 17. november 2011. Godkendelse og aktioner. Referatet blev
godkendt. De fleste aktioner i referatet er udført og følgende fortsætter: RB søger fortsat en
’officiel’ medarbejder, og DK+JB kommer evt. med oplæg til revision af vedtægten.
1.2 Nyt vedr. fortegnelser. Lene Pind er ny repræsentant for Stenværkshavnen. Ny havnefoged i
Frederikssund pr. 1/3/2012, Per Berg Hansen, bliver også vores nye RFU Vagt. Farvandsvæsenet
er nedlagt pr. 31. december 2011, og de for RFU interessante funktioner (og personer) er
overflyttet til Søfartsstyrelsen. MO har fået nyt privat telefonnr. DK har fået ny mailadresse.
Nyt vedr. havne. MO og SB oplyste at det går fortsat (langsomt) fremad med udvidelser og
omrokeringer i Roskilde Havneselskab og i Jyllinge (”bro 8”). LiB oplyste at Veddelev er i gang
med at etablere 22 m ny bro ved tidl. slæbested. DK oplyste at han 9. februar som aktion havde
taget kontakt til to potentielt nye havne, G/F Strandlund og G/F Ellekærgård, og førstnævnte
svarede med mail af 23. februar, at de gerne vil være medlem og også finder det rimeligt med et
bidragstal på 50 m.
1.3 Nyt vedr. hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk. Lige før jul blev der lagt mange nye
dokumenter og informationer ind på hjemmesiden, og i januar blev der sendt ”Nyhedsmail #1” med
information herom til repræsentanter, havnefogeder m.fl. Siden da har MO endvidere indlagt en
generel orientering om RFU (DK, 12. februar 2012), links til vandstandsmåler i Roskilde Havn og
vindmåler ved Risø, og endelig udskiftet forsidebilledet til et vinterbillede med isdækket fjord set fra
Veddelev Havn mod RFU nr. 309. Det blev aftalt at DK sender pdf fil af dokumentet ”Ny
Farvandsafmærkning” (ajourført marts 2009) til MO.
1.4 Diverse siden sidst.
Korrespondance med Søfartsstyrelsen (SFS). DK havde 14. december sendt en lang mail til SFS
med 10 punkter: Ansøgning om at bibeholde RFU 316A samt at oprette RFU 201A, information om
at seks sømærker på grund af dybdeforhold permanent er sat mere end 25 m (30 – 65 m) fra
søkortpositionen: RFU 222, 251, 301, 405, 502 og 503, at vi ønsker søkortets ”Rende 2,2 m” for
Kølholmrenden fjernet (det blev i øvrigt ved mødet oplyst, at ”Sagafjord” har dybgang 3,0 m) og
afslutningsvis et spørgsmål vedr. svajliggere. De 10 punkter behandles fortsat efter diverse svar og
nye spørgsmål – og svar.
Henvendelse fra Vadehavets Bådklubber. Farvandsvæsenet har meddelt, at de ikke længere
vedligeholder sømærkerne i Vadehavsområdet, så her skal de 15 bådklubber nu selv til at betale.
De henvendte sig således til RFU (18. december) for at høre om vores erfaringer.
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Målebøje. SFS har med mail af 20. januar hørt RFU om evt. kommentarer til opsætning af en
målebøje ca. 500 m SE for RFU 224 indtil udgangen af 2013. DK har besvaret med OK. I denne
sag var DK blevet forundret over to ’nye’ enheder til positionsangivelse.
Forsøgsmølle. Risø har fået tilladelse til at opstille en mindre forsøgsmølle i vandet ca. 50 m fra
molen. Det er muligt, at RB (men naturligvis ikke i regi af RFU) skal etablere en afmærkning i
forbindelse hermed.
Vandscootere. Sejlads med vandscootere er ikke tilladt på Roskilde Fjord syd for Frederikssund!
LiB havde fremskaffet den nye bekendtgørelse (er indlagt på hjemmesiden), og oplyste at Roskilde
Kommune vil fremstille skilte til opsætning i havnene og/eller andre relevante steder med info
herom.
2. Økonomi
2.1 Årsregnskab 2011 – og sammenlignet med budget 2011
Resultatet blev et underskud på 4.700 kr. mod et budgetteret underskud på 10.200 kr. Så OK!
LiB: Revisorerne godkendte regnskabet 23. februar! DK og LiB havde drøftet et forslag om en
simplificeret/ændret udformning af kassebogen for RFU; men det synes ikke at være muligt.
3. Planer for 2011
3.1 Farvandsafmærkningen. Fortsat sagsbehandling med SFS og KMS vedr. RFU 316A og RFU
201A samt en række andre punkter fra RFU’s mail til SFS.
3.2 Materiel. Vi fik også isvinter i år, så RB skal have fremskaffet nye stager (der er ’kun’ 12 på
lager). RB har indkøbt ”svær kæde” (fra Grenå produkthandel), og RB har planlagt specielt at få
skiftet kæde på sømærkerne i Kølholmrenden.
4. Årsmødet: Torsdag, den 29. marts 2012, kl. 18:00 i Frederikssund Sejlklubs klubhus
4.1 Forslag? Der var ingen forslag ud over de i pkt. 3.1 nævnte besluttede aktiviteter.
4.2 Budget 2012. Der er valgt uændret m-takst: 45 kr./m. DK tilretter budgettet, stort set lig 2011.
Det er acceptabelt med ca. 5.000 kr. underskud, idet formuen fortsat holdes over 100.000 kr.
4.3 Dagsorden. Samme dagsorden som sidste år. LiB ajourfører dagsordenen.
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LiB udsender indkaldelsen som mail
med vedhæftet dagsorden samt DK’s årsregnskab 2011 inkl. budget 2012; og der bedes om
automatisk svarmail. Der udsendes til de 18 repræsentanter samt Finn Jensen, Piet Jansen, Leif
Egelund og Ove Holst fra G/F Strandlund. Der udsendes med alm. post, hvis der ikke findes en
mailadresse. DK bestiller skipperlabskovs og fremskaffer projektor, og MO medbringer godt øl.
LeB medbringer bærbar computer (med mulighed for adgang til internettet). LeB inviterer Per Berg
Hansen, vores kommende RFU Vagt.
5. Kommende møder
5.1 Fælles inspektionssejlads. JB har erklæret sig villig til at deltage – også for at lære båden at
kende, jf. tilsagnet om at hjælpe RB i nødstilfælde. RB kontakter JB i næste uge (uge 9) med
henblik på at aftale en dato for sejladsen.
5.2 Bestyrelsesmøde: ca. 15 min. før årsmødet og umiddelbart efter årsmødet.
6. Eventuelt
Der er ingen presserende grund til at ajourføre vedtægten, så vi valgte at udsætte denne sag.
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