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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
Onsdag, den 15. februar 2018, kl. 18:00 – 20:30 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn.
Deltagere
Jørgen Binzer (JB), Søren Bertelsen (SB), Per Berg Hansen (PH), Lennart Bess (LB), Liselotte
Reimers (LR), Michael S. Olesen (MO) og Dan Kjersgaard (DK). Afbud: Rasmus Bovin (RB).
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 11. 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. Godkendelse og aktioner. Fællesmøde 1. november 2017. Referatet godkendt
og aktioner blev gennemgået.
1.2 Fortegnelser. DK har fortsat kontakt til Geodatastyrelsen (bl.a. vedr. markering af sten
samt ”Channel 2,2 m” på søkort 118). DK udsender ajourførte lister over vores sømærker,
havne, repræsentanter, havnefogeder og funktioner (er gjort 21. februar).
1.3 Hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk. LB overvejer fortsat at indlægge vores
RFU nr. på søkort 118.
1.4 Ny entreprise. Såvel bestyrelsen som RB er indstillet på at fortsætte samarbejdet efter
15. april 2019 på de nuværende vilkår. DK nævnte behov for følgende tilføjelser til
aftaledokumenterne: 1) Der udarbejdes en årlig lageropgørelse (ultimo året, og den
fremsendes passende med 4. kvartalsfaktura), se således opgørelsen ultimo 2017 under
punkt 6. 2) Det præciseres, at den aftalte prisregulering gælder for entreprenørens
ydelser, ikke for indkøb af materiel. DK og LR udarbejder ajourført materiale til
godkendelse (og også gerne underskrift) ved fællesmødet til efteråret.
2. Økonomi
2.1 Årsregnskab 2017 - og sammenlignet med budget 2017. Vinteren 2016/2017 gav
markant mindre vedligeholdelse samt markant mindre indkøb af materiel – sammenlignet
med tidligere år. 2017 gav et overskud på 113.111 kr. mod et budgetteret overskud på
26.565 kr. Vores formue er således ved at nå et passende niveau efter det særdeles store
underskud i 2016.
2.2 Forbrugerprisindex januar 2014 og 2018. Ifølge Danmarks Statistiks hjemmeside var
forbrugerprisindexet (FPI) 98,9 i januar 2014, og 101,0 i januar 2018.
Prisreguleringsfaktoren (PRF) for ydelser fra vores entreprenør i 2018 er således
PRF2018 = FPIjan2018/FPIjan2014 = 101,0/98,9 = 1,021. Som nævnt gælder denne
regulering kun for entreprenørens ydelser, ikke for indkøbet af materiel.
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3. Planer for 2018
Der er p.t. ingen nye planer for farvandsafmærkningen, for valget af materiel, og for at
foretage dybdemålinger. Vi er opmærksomme på, at der i 2017 blev – meget
overraskende for os – rapporteret en undervandshindring på 1,2 – 1,3 m vanddybde, ca.
500 m syd for Skovrenden (og vest for den gule målebøje).
4. Årsmødet: Onsdag, den 18. april 2018, kl. 18:00 i Frederikssund
4.1 Forslag. Der er ingen forslag.
4.2 Budget 2018. Der forventes 'normale' forhold i 2018, så trods det store overskud i 2017
vælger vi at fastholde m-prisen til 45 kr., og DK fastholder stort set samme budget som for
2017. Er gjort.
4.3 Dagsorden. Ud over repræsentanter, revisorer, RFU Vagt og Piet Jansen indbydes
Rasmus Bovin, strandinspektør Sam Christensen (Roskilde kommune), Niels Erik
Sørensen (havn nr. 10 og 11), Kim Lyngbak (det nordlige fjordudvalg) og Anders Bülow
(nationalparkchef). LR skriver normal dagsorden med en tilføjelse om vores ønske om en
generel drøftelse af behovet for natsejlads og for at forsyne sømærker med lys. Alle
bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LR udsender medio marts
indkaldelsen som mail med dagsorden samt DK’s årsregnskab 2017 + budget 2018. DK
bestiller skipperlabskovs, og MO medbringer godt øl. LB medbringer bærbar computer
(med mulighed for adgang til internettet), og PH reserverer projektor.
5. Kommende møder
5.1 Fælles inspektionssejlads. MO aftaler nærmere med RB.
5.2 Bestyrelsesmøder: ½ time før årsmødet og umiddelbart efter årsmødet.
6. Eventuelt
Vrag. Dorthe Lauritsen fra Kystdirektoratet er i gang med at tjekke status for vrag i
Roskilde Fjord (vist nok en opgørelse fra 2010), og ønsker i den forbindelse info om en
havnerundfartsbåd beliggende i Lejre Vig. JB oplyser, at den er ”forsvundet” derfra.

RFU på lager i Østby december 2017
Bøjer: 4 grønne, 3 røde, 1 nord, 2 øst, 2 syd, 1 vest.
Topbetegnelser i alt 49 stk.
Tov ca. 20m.
Kæde ca.20 m.
Sjækler 61 stk.
Optalt af Rasmus Bovin
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