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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 årsmøde den 19. april 2017 i Frederikssund 

 
Deltagere. Tilføjet er funktion, for RFU repræsentanter er anført havnens nr. og navn 
 
Lennart Bess (LB)   2, Frederikssund 
Egon Christensen  5, Jyllinge Fiskerihavn 
Søren Bertelsen  6, Jyllinge 
Frank Høyer 
Rasmussen (FHR) 7, Veddelev 
Søren Nielsen  8, Roskilde Museumshavn 
Liselotte Reimers (LR)  9, Roskilde kommunale Havn samt ”RFU Sekretær” 
Michael S. Olesen (MO)  10, Roskilde Havneselskab samt Webmaster 
Esbern Fausborg 11, Roskilde Sejlklub 
Birger Johansson 14, Lyndby (som vikar) 
Bjørn Jensen 15, Gershøj samt Revisor 
Dan Kjersgaard (DK) 17, Sønderby samt Formand 
Leif Egelund  Revisor 
Piet Jansen (PJ)  Repræsentant for Dansk Sejlunion 
Rasmus Bovin (RB) RFU's entreprenør 
Per Berg Hansen Havnefoged Frederikssund Lystbådehavn samt ”RFU Vagt” 
Anders Bülow (AB) Nationalparkchef for Skjoldungernes Land 
 
11 havne var således repræsenteret. 
Afbud fra havn nr. 1, 3, 4, 12, 13, 16, 18, 19 og 20. 
 
Indkaldelse til og dagsorden for årsmødet blev udsendt af LR med mail af 20. marts 2017. 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Årsregnskab 2016 
4. Budget 2017 
5. Valg til Roskilde Fjordudvalg 
6. Eventuelt 
 

Årsmødet blev indledt med en velkomst af DK, specielt til AB, samt en præsentationsrunde. AB 
havde medbragt en kort præsentation af status for Nationalparken, og det blev besluttet at vise den 
under pkt. 6. 

1. Valg af dirigent 
PJ blev foreslået og valgt med akklamation. PJ konstaterede at indkaldelsen var udsendt i god tid. 

2. Bestyrelsens beretning blev givet af DK med LB som billedvisningsoperatør. 

2.1 Hjemmesiden 
Stor tak til MO, der både oprettede hjemmesiden og fortsat ajourfører indholdet: Fortegnelser over 
'vores' sømærker, over de 20 tilsluttede havne, repræsentanter og havnefogeder og over hvem der 
har funktion som bestyrelsesmedlem, revisor, sekretær, vagt og entreprenør. Referater af årsmøde 
og bestyrelsesmøder. Nyheder vises løbende på forsiden, og senest er vist den netop godkendte 
farvandsafmærkning for det lukkede arbejdsområde ved den kommende Kronprinsesse Marys Bro. 
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Søkort. Vi blev i september 2016 kontaktet af Geodatastyrelsen (GST), der påtalte at vi havde 
udsnit af søkort 118 liggende frit tilgængelige for offentligheden, hvilket krænkede GST's ophavsret. 
Vi fjernede derfor de 5 udsnit 118/1-118/5 fra forsiden; men de er igen indlagt, nu med 
adgangskode. Endvidere er hele søkort 118 indlagt med adgangskode. Adgangskoden kan ikke 
vises her; men det blev aftalt ved mødet, at LR mailer adgangskoden til alle repræsentanter. 
Kortene kan således desværre kun anvendes i en lukket kreds. 
 
2.2 Ordinære opgaver 
omfatter vedligeholdelsen af farvandsafmærkningen, informationer om grundstødninger og 
vanddybder samt planer. 
2016. Et år med usædvanlig mange fejl ved forårets retablering (63 fejl), men mere normalt med 5   
fejl i løbet sejlsæsonen. Status november 2016: 114 sømærker, 9 med lys, 7 stager i bund, 107 
flydere heraf 40 fæstnet med tov i stedet for kæde. God erfaring med en ny type lysenhed, og god 
erfaring med at anvende tov til flydere. Der blev ikke indrapporteret grundstødninger, der gav 
anledning til opfølgende tiltag. 
2017. Ca. 20 fejl ved forårets retablering, og afmærkningen er d.d. næsten på plads. RFU 212 har 
fået godkendt 'justeret' position ca. 75 m mod nord. Godkendt er endvidere placeringen af et nyt 
sømærke (RFU 300 B) NV for Bolund; dette sømærke udlægges i år. 
Planer. Bestyrelsen vurderer, at der ikke længere er behov for RFU 316 A, idet årsagerne til at 
dette sømærke (lige nord for museumshavnen) blev etableret i 2012 ikke længere findes. Der var 
ingen af mødedeltagerne, der havde indvendinger mod at nedlægge sømærket.   
 
2.3 Diverse 
Kronprinsesse Marys Bro. Brokonsortiet har fået tilladelse til at afspærre et arbejdsområde ved den 
kommende højbro i perioden 30. april 2017 til 30. juni 2019. Det bliver muligt at passere igennem 
arbejdsområdet i hele perioden, idet der etableres en 50 m bred sejladsrende markeret ved 3 sæt 
rød+grøn porte. Det forventes, at RFU's entreprenør (RB) også vil få entreprisen til etableringen og 
vedligeholdelsen af de midlertidige sømærker omkring og igennem arbejdsområdet.   
Østby Mole. Et ideoplæg til at istandsætte Østby Mole blev i 2016 sendt til Nationalpark 
Skjoldungernes Land i håbet om at molen fortsat kan anvendes som anløbssted – og give plads til 
(container med) RFU materiel. AB oplyste, at 'sagen' p.t. ligger hos ejeren. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation.    
 
3. Årsregnskab 2016 
DK gennemgik det med mail af 20. marts udsendte årsregnskab, der er opbygget svarende til 
entreprenørens ydelser, jf. ”Betingelser for vedligeholdelsesentreprise” på hjemmesiden. Et 
overraskende stort underskud skyldtes usædvanlig mange fejl efter vinteren, ekstra indkøb af 
materiel samt manglende fakturering af bidrag fra 2 havne. 
 
4. Budget 2017 
DK fortsatte med dette års budget, som svarer til gennemsnittet af de seneste årsregnskaber, bl.a. 
er m-prisen fortsat sat til 45 kr. 
 
Årsregnskabet og budgettet blev godkendt/taget til efterretning.    

5. Valg til Roskilde Fjordudvalg 
Hele bestyrelsen er på valg hvert år: Dan Kjersgaard, Michael S. Olesen, Søren Bertelsen, Lennart 
Bess og Jørgen Binzer blev alle genvalgt med akklamation. Ligeledes genvalgtes Bjørn Jensen 
som revisor. Leif Egelund ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Esbern Fausborg som revisor. 
Leif Egelund har været revisor for RFU lige siden starten i 1995, og DK takkede ham for de mange 
års indsats. 
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6. Eventuelt 
Nationalpark Skjoldungernes Land. Anders Bülow tiltrådte som chef for nationalparken ved årets 
begyndelse. Ledsaget af en kort række dias fortalte AB engageret om vores 'nye' nationalpark. En 
meget smuk og varieret del af Danmark. Arealet er på 170 kvadratkilometer, hvoraf en tredjedel er 
en del af Roskilde Fjord. Og dette område er en del af det område som RFU har ansvaret for med 
hensyn til farvandsafmærknng. AB tager hyppigt ud i Nationalparken for at kontakte de talrige 
foreninger og enkeltpersoner, der på forskellig vis er interessenter i områdets kultur og natur. 
Nationalparken vil gerne 'udvikle' og støtte begge dele, og det er en kunst at manøvrere mellem 
modsatrettede ønsker og hensyn. 
Følgende 'projekter'/ideer blev nævnt: Renovering af ”Arne&Jørgen Havnen” ved Østskovens 
nordlige ende, sommersejlads Roskilde – Gershøj – Møllekrogen, udlægning af stenrev, og der ses  
på mulighederne omkring ”Østby Mole”. Endvidere udleverede AB eksemplarer af en diger (164 
sider) publikation ”Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land”. 
Veddelev. FHR nævnte, at broarbejder i havnen muligvis vil medføre et øget bidragstal, og også PJ 
nævnte (igen), at der er et 'lager' af bjergede topbetegnelser mm. på havnen. 
 
Midtvejs under eventuelt fik vi en særdeles god skipperlabskovs fra ”Chefs Café”, og MO havde i 
år medbragt specialøl mm. fra Hoppes Bryghus i Solrød. Det var en oplevelse: Ved åbningen af 
flaskerne strømmede og sprøjtede øl og skum ud over skipperlabskovs og på de forbløffede 
mødedeltagere. 
 
Afslutning 
DK sluttede med at takke PJ for veludført dirigenthverv, årsmødets deltagere for fremmødet, AB for   
orienteringen om nationalparken, og ønskede alle en god sæson. 
  
Referent: DK 
 
 
                   


