Roskilde Fjordudvalg (RFU)

www.roskildefjordudvalg.dk

Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

Tlf. 4631 3719

Referat af årsmøde den 29. marts 2012 i Frederikssund
Deltagere (funktion vist i parentes, for RFU repræsentanter er anført havnens nr. og navn):
Lene Pind
Lennart Bess
Jeppe Sonne
Egon Christensen
Søren Bertelsen
Kim Aaen
Liselotte Betz
Michael S. Olesen
Erik Ludvigsen
Bjørn Jensen
Eric Munch
Dan Kjersgaard
Kim Larsen
Søren Søndergaard
Jørgen Thorup
Ib Nielsen
Per Berg Hansen
Leif Egelund

(1, Stenværkshavn)
(2, Frederikssund)
(3, Marbæk)
(5, Jyllinge Fiskerihavn)
(6, Jyllinge)
(7, Veddelev)
(9, Roskilde kommunale Havn samt ”RFU sekretær”)
(10, Roskilde Havneselskab samt webmaster)
(12, Kællingehaven)
(15, Gershøj samt revisor)
(16, Møllekrogen)
(17, Sønderby samt formand)
(18, Skuldelev)
(19, Lindenborg)
(20, gæst fra Strandlund)
(20, gæst fra Strandlund)
(Havnefoged Frederikssund Lystbådehavn samt ”RFU Vagt”)
(Revisor og gæst fra Roskilde Havneselskab)

15 havne var således repræsenteret.
Afbud fra havn nr. 4, 8, 11, 13 og 14 samt Piet Jansen (repræsentant for Dansk Sejlunion).
Dagsorden blev udsendt af ”RFU sekretær” Liselotte Betz fra Roskilde kommune med mail af 27.
februar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab 2011
Budget 2012
Valg til Roskilde Fjordudvalg
Eventuelt

1. Valg af dirigent
Formanden Dan Kjersgaard (DK) bød velkommen til de fremmødte, og påtog sig hvervet som
dirigent på deltagernes opfordring.
2. Bestyrelsens beretning blev givet af DK
Administrative forhold
Nye medlemmer. I forlængelse af drøftelsen ved årsmødet 2011 af spørgsmålet om evt. nye
medlemmer er vores kyststrækning blevet ’scannet’ for (nye) småhavne og broer. Bestyrelsen har
således vurderet ca. 30 små anlæg og herefter konkluderet at det ville være rimeligt om 2 af disse
også blev medlem af RFU, og begge med et bidragstal på 50 m. En henvendelse til disse to broer
blev glædeligvis modtaget positivt, og DK rettede således en særlig velkomst til repræsentanterne
fra disse to nye medlemmer af vores interessefællesskab: Lindenborg og Strandlund.
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Ajourføring af de 4 ”fortegnelser”. DK gennemgik kort disse 4 fortegnelser med data for
medlemmernes 1) havneanlæg 2) repræsentant og 3) havnefoged samt 4) dette års
funktionsoversigt (bestyrelse, revisorer, RFU sekretær, RFU Vagt, entreprenør samt diverse
kontaktpersoner i statslige styrelser). DK udleverede en kopi af fortegnelserne og bad mødets
deltagere om at ajourføre fortegnelserne.
Hjemmesiden. Bestyrelsen har besluttet at lægge meget information ind på vores hjemmeside, p.t.
dog med undtagelse af økonomiske detaljer. Inden for det sidste halve år er der således bl.a.
indlagt ajourførte fortegnelser, referater af bestyrelsesmøder (”fællesmøder”) og årsmøder, vores
vedtægt, vores vilkår for entreprenørens arbejde, en kort orientering om RFU samt en ajourført
oversigt over vores sømærkers nummer, navn, position, type og form. Fremover vil repræsentanter
samt diverse andre interessenter modtage en ”nyhedsmail”, når der er indlagt nyt materiale på
hjemmesiden. Fortegnelserne indeholder ’almindelige’ personlige oplysninger (tlf., postadresse og
mailadresse), og DK bad enhver om at sige til, såfremt disse informationer ikke ønskes formidlet
på hjemmesiden. Husk, at vi på hjemmesiden også har 6 søkort (5 deludsnit af søkort 118 og et
specialkort over Lilleørenden) visende de sømærker som vi har ansvaret for.
Farvandsafmærkningen 2011
Entreprenøren færdigmeldte retableringen af sømærkerne den 29. april, bortset fra nogle
manglende topbetegnelser, der var i restordre. Vi havde 111 sømærker, 27 stager i bund og 84
’flydere’, og ved 13 af disse var kæden erstattet af et tov. 2 sømærker var nye: RFU nr. 228A og
316A. Ifølge vores ”meldejournal” havde vi 8 fejl i løbet af sæsonen.
Grundstødninger. Ved sæsonens start var der flere grundstødninger ved RFU nr. 511 syd for
Langholm (Dybø); det viste sig at sømærket af uopklaret årsag stod for østligt, og det blev herefter
straks flyttet på plads. Ligeledes ved sæsonens start var der to grundstødninger i Kirkerendeporten
(RFU nr. 405 og 406); 405 blev herefter flyttet mod syd, og problemet er forhåbentligt løst hermed.
I 2010 skete der 3 grundstødninger i området Døde Jord / Flensgrund; dette område blev
undersøgt nærmere i 2011, og det resulterede i en generel advarsel på hjemmesidens forside mod
at sejle i dette område samt et ønske om at etablere et rødt sømærke (RFU 201A) ca. 160 m øst
for RFU nr. 203.
Søfartsstyrelsen
Farvandsvæsenet blev nedlagt ultimo 2011, og RFU’s henvendelser til myndighederne sker nu
primært til Søfartsstyrelsen. RFU har således her i vintersæsonen søgt godkendelse af
etableringen af to nye sømærker (RFU 316A og RFU 201A), meddelt at RFU grundet dybdeforhold
permanent placerer 6 sømærker mere end 25 m fra søkortpositionen (RFU nr. 222, 251, 301, 405,
502 og 503, og afvigelserne er 30 – 60 m), og bedt om få slettet noten ”Rende 2,2 m” vedr.
Kølholmrenden fra søkortet. Vi har fået svar med tilladelse til at etablere de to nye sømærker, er
blevet orienteret om at de 6 afvigelser vil blive meddelt i ”Efterretninger for Søfarende”, og at
bemærkningen vedr. Kølholmrenden er videregivet til Kort & Matrikelstyrelsen.
Farvandsafmærkningen 2012
Dette års inspektionssejlads blev gennemført 21. og 22. marts. Tilstandsrapporten viste at vinteren
har medført ca. 45 fejl, bl.a. skal 26 stager i bund og 12 flydende sømærker retableres. Status d.d.
(29. marts) er, at farvandsafmærkningen er retableret nordfra til og med Skovrenden, og endelig
færdigmelding forventes også i år ske ultimo april. Der retableres fortsat med - hvor det er muligt –
at skifte fra stage i bund til ’flyder’, og endvidere med forebyggende udskiftning af kæder.
Nye sømærker. Som nævnt ovenfor etableres et rødt sømærke RFU 201A ved Døde Jord.
Endvidere har Søfartsstyrelsen meddelt tilladelse til at etablere RFU 316A som en gul
specialafmærkning med krydstopbetegnelse, dvs. det i 2011 etablerede YBY-sømærke skal
ændres til et Y-mærke. DK sluttede med at orientere om at der i 2012 og 2013 (ikke i regi af RFU)
vil blive etableret en videnskabelig målebøje ca. 500 m SE for RFU 224.
Kim Aaen viderebragte et ønske om svar på fejlmeldinger (”hvad sker der og hvad er der sket”?).
DK lovede forbedret kommunikation, og herefter blev beretningen godkendt med akklamation.
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3. Årsregnskab 2011
DK gennemgik det med mail af 27. februar udsendte årsregnskab, der er opbygget svarende til
entreprenørens ydelser, jf. ”Betingelser for vedligeholdelsesentreprise” på hjemmesiden.
4. Budget 2012
DK fortsatte med dette års budget, som er meget lig sidste års regnskab, bl.a. er m-prisen fortsat
sat til 45 kr. Der planlægges med at det er tilstrækkeligt at have en formue på ca. 100.000 kr. som
stødpude ved årets begyndelse.
Jeppe Sonne spurgte om hvornår m-prisen bliver fastlagt. DK svarede at det sker i november ved
et bestyrelsesmøde (fællesmøde), og at prisen således kan ses i referatet fra dette møde.
Årsregnskabet og budgettet blev 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 Leif Egelund og
Bjørn Jensen til revisorer.
6. Eventuelt
Vandscootere. Idet ’vores’ del af Roskilde Fjord er internationalt naturbeskyttelsesområde, er
vandscootersejlads forbudt overalt. Liselotte Betz oplyste endvidere, at Roskilde kommune er ved
at fremstille skilte med denne information, som vil være til disposition for alle havne m.v. (også
uden for Roskilde kommune) i løbet af indeværende sæson.
Geografisk bredde og længde. DK fortalte at han var blevet overrasket over, at dette system til
positionsangivelse bruges med 3 forskellige ’enheder’: grader efterfulgt af decimaler, grader og
minutter efterfulgt af decimaler samt grader, minutter og sekunder efterfulgt af decimaler. Det kan
let skabe forvirring, så vær altid opmærksom på hvilken ’enhed’ der anvendes! Det normale i
Danmark, og som RFU også anvender, er at bruge grader, minutter og decimaler.
Afslutning
DK sluttede med at takke årsmødets deltagere for fremmødet, og bestyrelse og revisorer for årets
indsats. En særlig tak blev rettet til vores afgående RFU Vagt Finn Jensen, og samtidig blev vores
nye RFU Vagt Per Berg Hansen budt velkommen.
Herefter blev der serveret skipperlabskovs fra ”Fru Bonde” og påskespecialøl, udvalgt og medbragt
af Michael Olesen.

Referent: Dan Kjersgaard
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