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Roskilde Fjordudvalg (RFU) 
Roskilde Kommune, Veje og Grønne Områder, Køgevej 80, 4000 Roskilde              Tlf. 4631 3719 
 
 
Referat af fællesmøde  
Torsdag, den 17. marts 2011, kl. 18:00 – 20:45 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 Erik Damgaard (ED). 
  
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 27. 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 10. november 2010. Godkendelse og aktioner  
Referatet blev godkendt. Nogle aktioner i referatet er udført og følgende fortsætter: RB overvejer 
om Jesper Møller, Allerød skal være ’officiel’ medarbejder, MO overvejer at lægge info om ’de 3 
nordlige fjordudvalg’s forhold ind på vores hjemmeside, RB/DK ser på forenklet praksis i 
forbindelse med den elektroniske udfyldelse af tilstandsrapporter, DK overvejer fortsat at meddele 
FRV om sømærker placeret mere end 25 m fra søkortposition samt om Kølholmrendens dybde, og 
RB meddelte at der kun sjældent udbydes brugt svær kæde til salg. 
1.2 Nyt vedr. fortegnelser 
DK meddelte, at han ikke kan maile til Erik Damgaard på vsl@hotmail.dk, men derimod godt på 
vsl@hotmail.com. LiB nævnte at Vigen bro ved Skt.Hans muligvis burde være med i RFU; DK vil 
se på det ved lejlighed men skønner umiddelbart at Vigen vil være under vores nuværende 
minimumsstørrelse på 40 m mole/bro.  
1.3 Nyt vedr. hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk     
Det er forholdsvis billigt at vedligeholde hjemmesiden, ca. 150 kr./år. MO havde aktuelt lagt et 
billede af et vrag i isen ved ’dødemandsvigen’ ind på forsiden. MO havde prøvet at finde info om 
tidevand i Roskilde Fjord, og dette medførte en længere diskussion af vandstandsforhold og 
vandstandsmålere (som pt desværre ikke findes i Roskilde Fjord).  
 
2. Økonomi.  
2.1 Årsregnskab 2010 – og sammenlignet med budget 2010 
Overskuddet blev – 201 kr., ca. 8.000 kr. lavere end budgetteret; det er dog ikke så overraskende 
den meget hårde vinter taget i betragtning.  

 
3. Planer for 2011 
 
3.1 Farvandsafmærkningen 
 
1) RFU 228A. Det aftaltes, at RB kontakter Jyllinge (Morten Zebbelin eller Kim?) vedr. etablering af 
det tidligere besluttede nye sømærke 228A i Lilleørenden (omtrentlig position 55 grader 45,380 N 
og 12 grader 05,805 E). 
 
2) RFU 316 og 316A. Endvidere besluttedes det at etablere et nyt sømærke (YBY, RFU 316A) i 
’dødemandsvigen’ lige nord for museumshavnen og samtidig at flytte RFU 316 lidt mod NE; DK 
viste princippet i placeringen på en A4 skitse, som blev givet til RB. RB bedes således om at 
foretage lokale dybdemålinger (bl.a. ved museumhavnens molehovede) således at de to mærker 
kan få en så østlig placering som muligt (kravet er > 2m vanddybde). Baggrunden for denne 
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aktivitet er et ønske fra sluppen Ruth (se www.sluppenruth.dk). DK har drøftet ønsket i januar ved 
mailkontakt med Niels Svarø og Søren Werk, begge skippere på Ruth, og det aftaltes at DK 
informerer dem om at vi går videre med denne aktivitet. DK orienterede således Søren Werk 
telefonisk herom den 18. marts, og adspurgt svarede Søren, at man altid sejler direkte nordover for 
enden af Museumhavnens dækmole – dvs. ”spidsen” med mindre end 2 m vand på Søkort 118 
findes tilsyneladende ikke!       
 
3) Dybdemålinger ved Flensgrund. Endelig bedes RB om at foretage de tidligere beskrevne 
dybdemålinger mellem Flensgrund og Døde Jord, se fællesmødereferat fra 10. november 2010, 
pkt. 3.2.  MO bedes kontakte DK vedr. en tredje grundstødning i området?   
 
3.2 Materiel   
Alle vores stager i bund (31) formodes ødelagt i løbet af vinteren. Der er indkøbt flere flydere. 
Lysbøjerne blev ’fanget’ af isen i slutningen af november, og kun toppene (lysenhederne) blev 
bjerget i løbet af den hårde isvinter. 

 
4. Årsmødet: Onsdag, den 6. april 2011, 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 2011  
Der er valgt uændret m-takst: 45 kr./m. Det er acceptabelt med ca. 10.000 kr. underskud, idet 
formuen fortsat holdes over 100.000 kr.    
4.3 Dagsorden  
Samme dagsorden som sidste år. LiB ajourfører dagsordenen. Jeg glemte at spørge, men 
formodentlig er de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer villige til genvalg! 
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer 
LiB udsender indkaldelsen som mail med vedhæftet dagsorden samt DK’s årsregnskab 2010 inkl. 
budget 2011; og der bedes om automatisk svarmail. Der udsendes til de 18 repræsentanter samt 
Finn Jensen, Piet Jansen og Leif Egelund. Der udsendes med alm. post, hvis der ikke findes en 
mailadresse. DK bestiller skipperlabskovs, og MO medbringer godt øl. LeB medbringer bærbar 
computer (med mulighed for adgang til internettet) og FJ fremskaffer projektor. LeB (og DK) er 
referent. 
 
5. Kommende møder 
5.1 Fælles inspektionssejlads 
Fjorden blev isfri for få dage siden, og det blev besluttet, at MO og RB gennemfører 
inspektionssejladsen på mandag den 21. marts 2011.  
5.2 Bestyrelsesmøde: ½ time før årsmødet og umiddelbart efter årsmødet 
  
6. Diverse 
DK nævnte at en eventuel ny lystbådehavn på/ved Østby Skalleværks mole absolut skal med i 
RFU, og at interessegruppen bag en sådan havn holdt ’generalforsamling’ i tirsdags (15. marts). 
MO nævnte at projektet med en udvidelse af Roskilde Havneselskabs Ø-havn mod øst skrider 
fremad, men det går langsomt. 
SB nævnte at Jyllinge Lystbådehavn har store problemer med at få myndighedernes godkendelse 
af etableringen af flere bådpladser (inde i den eksisterende havn), og SB var derfor noget 
overrasket over ovennævnte to projekter (der efter sigende sigter mod henholdsvis ca. 50 og 110 
nye bådpladser).  

 


