Roskilde Fjordudvalg (RFU)
Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde

Tlf. 46313711

Referat af årsmøde den 8. april 2010 i Veddelev
Deltagere (funktion vist i parentes, for RFU repræsentanter er anført havnens nr. og navn):
Lennart Bess
Egon Christensen
Søren Bertelsen
Erik Damgaard
Søren Nielsen
Annette W. Matthiessen
Michael S. Olesen
Esbern Fausborg
Erik Ludvigsen
Jørgen Binzer
Mogens Gynther
Dan Kjersgaard
Finn Jensen
Piet Jansen

(2, Frederikssund Lystbådehavn)
(5, Jyllinge Fiskerihavn)
(6, Jyllinge Lystbådehavn)
(7, Veddelev Lystbådehavn)
(8, Roskilde Museumshavn)
(9, Roskilde Kommunale Havn samt ”RFU Sekretær”)
(10, Roskilde Havneselskab)
(11, Roskilde Sejlklub)
(12, Kællingehavens Bådelaug)
(13, Herslev Havn)
(14, Lyndby Havn)
(17, Sønderby Havn)
(Havnefoged Frederikssund Lystbådehavn samt ”RFU Vagt”)
(Observatør for Dansk Sejlunion, Isefjordskredsen)

12 havne var således repræsenteret. Fra de øvrige 6 havne var der kun modtaget afbud fra 1.

1. Valg af dirigent
Formanden Dan Kjersgaard bød velkommen til de fremmødte, og foreslog Piet Jansen som dirigent.
Piet Jansen blev enstemmigt valgt, hvorefter Piet konstaterede, at der var udsendt korrekt
indkaldelse.

2. Bestyrelsens beretning
Administration. Dan Kjersgaard indledte beretningen med den meddelelse, at vores ”RFU
Sekretær” Annette W. Matthiessen pr.1-5-2010 desværre forlader Roskilde Kommune. De 4
”fortegnelser” over RFU’s havne, personer og funktioner blev sendt rundt til deltagerne med
henblik på ajourføring af informationerne. Dan bad specielt alle repræsentanter om løbende at
indmelde eventuelle ændrede antal molemeter for hver enkelt havn, samt om et kort over havnen
visende hvorledes antal molemeter (dvs. bidragstallet) er beregnet.
Farvandsafmærkningen. I 2009 blev der ved sæsonens start konstateret 30-35 fejl og ca. 15 fejl i
løbet af sæsonen. I 2009 havde vi ansvaret for 110 sømærker, 70 ’flydere’ og 40 stager. Ved
sæsonens start i 2010 ved inspektionssejladsen 29. marts blev der konstateret 60-70 fejl, specielt
havde isvinteren været hård ved de 40 stager, og også i 2010 vil nogle tidligere stager bliver
erstattet med ’flydere’. Som et forsøg (som vi endnu ikke kender resultatet af) blev 7 ’flydere’ i
2009 fastgjort ved tovværk i stedet for kæde. Dan oplyste endvidere, at man i 2010 påtænker at
sløjfe RFU nr.123 (AFM nr.1256-7-440), samt eventuelt at tilføje et grønt sømærke nr. 228A ved
Lilleørenden.
Der er tilfredshed med vores entreprenør Rasmus Bovin, så det er netop besluttet at forlænge den
nuværende aftale med 2 år, dvs. frem til 15. april 2014, under uændrede betingelser.
Spørgsmål til beretningen: Hvornår er sømærkerne retableret i år? Svar: Antagelig ca. 20. april.

2a. Ny hjemmeside
Dan fortsatte beretningen med at orientere om vores nye hjemmeside www.roskildefjordudvalg.dk,
som er etableret af Michael Olesen. Dan takkede Michael for det flotte resultat, og spurgte
forsamlingen om hvilke informationer, der kunne/burde formidles på hjemmesiden, herunder om
der er behov for en ’lukket’ del på hjemmesiden.
Spørgsmålet blev drøftet, herunder de personlige data. Der blev ikke taget nogen beslutning om
hvilke oplysninger der skal være frit tilgængelige, og bestyrelsen fortsætter drøftelserne.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab
Dan Kjersgaard gennemgik det udsendte regnskab for 2009, og da regnskabet ikke skal godkendes,
tog forsamlingen det til efterretning.

4. Budget
Dan Kjersgaard gennemgik ligeledes det udsendte budget 2010, som bl.a. fastholder uændret
molemeterpris på 45 kr., og dette blev ligeledes taget til efterretning.

5. Valg
Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Dan Kjersgaard, Michael S.Olesen, Erik Damgaard og Søren
Bertelsen var villige til genvalg, og som ny til bestyrelsen blev foreslået Lennart Bess. Alle blev
valgt med applaus.
Til revisorer genvalgtes Leif Egelund og Bjørn Jensen.

6. Eventuelt
Ny Fjordforbindelse. Dan Kjersgaard gjorde opmærksom på, at man på www.vejdirektoratet.dk kan
finde de netop offentliggjorte VVM-redegørelser for 9 muligheder for ny fast forbindelser over
Roskilde Fjord ved Frederikssund.
Marsvineprojekt. Dan orienterede endvidere om resultatet af den omkring 1. maj 2009 gennemførte
undersøgelse af forekomsten af marsvin i Roskilde Fjord: selv inde ved Gershøj Havn var der
konstateret tilstedeværelsen af marsvin!
Formanden sluttede og takkede dirigenten og de fremmødte, samt Veddelev for at have lagt hus til.
Herefter blev der serveret skipperlabskovs og udvalgt øl medbragt af Michael Olesen.
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