Roskilde Fjordudvalg (RFU)

www.roskildefjordudvalg.dk

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

Tlf. 4631 3719

Referat af årsmøde den 18. april 2018 i Frederikssund Lystbådehavn
Deltagere. Tilføjet er funktion, for RFU repræsentanter er anført havnens nr. og navn
Henriette Andersen
Lennart Bess (LB)
Egon Christensen
Frank Høyer
Rasmussen
Liselotte Reimers (LR)
Michael S. Olesen (MO)
Esbern Fausborg
Bjørn Jensen (BJ)
Dan Kjersgaard (DK)
Ove Holst
Rasmus Bovin (RB)
Per Berg Hansen
Sam Christensen (SC)
Thomas VestergaardNielsen (TVN)
Mikkel Eeg (ME)

1, Stenværkshavn
2, Frederikssund samt Årsmødebilledvisningsoperatør
5, Jyllinge Fiskerihavn
7, Veddelev
9, Roskilde kommunale Havn samt ”RFU Sekretær”
10, Roskilde Havneselskab samt Webmaster
11, Roskilde Sejlklub samt Revisor
15, Gershøj samt Revisor
17, Sønderby samt Formand
20, Strandlund
RFU's entreprenør
Havnefoged Frederikssund Lystbådehavn samt ”RFU Vagt”
Strandinspektør Roskilde/Jyllinge
Nationalpark Skjoldungernes Land
Nationalpark Skjoldungernes Land

10 havne var således repræsenteret.
Afbud fra havn nr. 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18 og 19 samt fra Dansk Sejlunion
Indkaldelse til og dagsorden for årsmødet blev udsendt af LR med mail af 8. marts 2018.
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Årsregnskab 2017
4.
Budget 2018
5.
Valg til Roskilde Fjordudvalg
6.
Eventuelt
I næsten sommerligt vejr blev årsmødet indledt med en velkomst af DK samt en præsentationsrunde. Vi havde i år inviteret SC, TVN og ME, der havde interessante præsentationer, som blev
vist under pkt. 6.
Fra mødelokalet er der direkte udsigt til byggeriet af Kronprinsesse Marys bro, der passerer
Fjorden 1,5 km syd for lystbådehavnen. Der er etableret en udmærket info-tjeneste om byggeriet,
og DK anbefalede at gå ind på hjemmesiden fjordforbindelsen.dk, hvor der løbende bringes
nyheder om fremdriften af byggeriet. Broen over Fjorden samt de nye vejanlæg på begge sider af
Fjorden vil være klar til ibrugtagning i slutningen af 2019.
1. Valg af dirigent
Idet vores 'normale' dirigent, Piet Jansen fra Dansk Sejlunion/Isefjordskredsen, havde meldt afbud,
påtog DK sig opgaven.
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2. Bestyrelsens beretning blev givet af DK
2.1 Hjemmesiden
Stor tak til vores webmaster MO, der holder styr på vores hjemmeside. Her finder I alle data for de
p.t. 114 sømærker som vi har ansvaret for. Endvidere ajourførte fortegnelser over vores 20
medlemshavne, og oversigt over hvem der gør hvad for RFU. Endelig løbende nyheder vedr.
Roskilde Fjord samt specifikke informationer i forbindelse med søkort 118.
2.2 Ny entrepriseperiode
Den nuværende entreprise løber indtil 15. april 2019. Bestyrelsen og RB er gensidigt tilfredse med
samarbejdet, og der lægges op til en aftale om en ny 5-årsperiode med RB som entreprenør. Hvis
der er forslag til tilføjelser eller ændringer til de nuværende betingelser og arbejdsbeskrivelser for
vores entreprise, bedes dette meddelt til DK senest den 1. oktober 2018. De nuværende
betingelser kan læses på hjemmesiden.
2.3 Ordinære opgaver
omfatter vedligeholdelsen af farvandsafmærkningen, informationer om grundstødninger og
vanddybder samt planer.
2017. Et år med forholdsvis få fejl ved forårets retablering (9 retableringer og 8 reparationer), og
der var 5 fejl i løbet sejlsæsonen. Sømærket RFU 316 A blev nedlagt og et nyt, RFU 300 B,
etableret. Status november 2017: 114 sømærker, 9 med lys, 8 stager i bund, 106 flydere heraf 41
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.
2018. Vinteren kom sent, den ellers isfri fjord frøs til i begyndelsen af marts og inspektionssejladsen blev først gennemført 8. april. Der var ca. 30 fejl ved forårets retablering, og
afmærkningen er d.d. næsten på plads. RB havde ingen problemer med at sejle igennem
arbejdsområdet ved brobyggeriet.
Planer. Der er ikke planer om flere eller færre sømærker.
Flere sømærker med lys? Roskilde Havneselskab har udtrykt ønske om at få etableret lys på RFU
315 ”Musen”, hvilket bestyrelsen umiddelbart ikke har sagt ja til. DK spurgte forsamlingen om der
skulle foreligge et generelt behov for at forsyne vores sømærker med lys. Det synes ikke at være
tilfældet; man klarer sig med reflekserne, så det er vigtigt at disse er i orden. BJ nævnte, at det
kunne være nyttigt med lys på RFU 401 ”Nørrehoved”.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
3. Årsregnskab 2017
DK gennemgik det med mail af 8. marts udsendte årsregnskab, der er opbygget svarende til
entreprenørens ydelser, jf. ”Betingelser for vedligeholdelsesentreprise” på hjemmesiden. De
forholdsvis få fejl resulterede i et stort overskud, der er meget tiltrængt efter det store underskud i
2016. Så vores formue er nu ved at nærme sig et ønsket niveau på ca. 250.000 kr.
4. Budget 2018
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 og
Esbern Fausborg som revisorer.

2

6. Eventuelt
Nationalpark Skjoldungernes Land. Også i år fik vi status for aktiviteterne i Nationalparken, som vi
jo er en del af. TVN og ME fortalte om planerne for

Opfølgning på registreringen af bestanden af ynglefugle ved Roskilde Fjord

Opsætning af info-skilte ved havne og båd-isætningspladser

Folder om adgangsregler og færdselsregler på Fjorden

”Fjordland”. Et projekt til at forene behovene for beskyttelse og benyttelse

Sommer-rutesejlads Roskilde-Gershøj-Møllekrogen med ”Svanen”

Tanker om udlægning af et stenrev i Fjorden
Skibsvrag. SC fortalte om (og viste billeder af) fjernelsen af vraget ud for Jyllinge Fiskerihavn. Det
lykkedes for RB i ét stykke at hæve vraget og overføre det direkte til lastbil på kajen i Jyllinge
Lystbådehavn.
Uddybning. DK nævnte at der er behov for uddybning af Sønderby Havn, og at havnen har
kontaktet et firma i Løgstør, der flytter sedimentet ved pumpning og 'strandfodring'. DK spurgte om
der skulle være andre havne ved Roskilde Fjord, der aktuelt har et lignende behov. BJ nævnte, at
Gershøj muligvis kunne være interesseret.
Vandscootere. Dette uvæsen og i vores område også ulovlige fænomen skal påtales, når og hvis vi
ser det, og SC tilbød at være behjælpelig med at gribe ind. Så ring eller mail gerne til SC når du
oplever problemet: Tlf. 42499128. Mail jyllingestrand@gmail.com.
Midtvejs under eventuelt fik vi en særdeles god skipperlabskovs fra ”Chefs Café”, og MO havde
medbragt specialøl.
Afslutning
DK sluttede med at takke årsmødets deltagere for fremmødet, for nyttige informationer og gode
drøftelser, og ønskede alle en god sæson – og det viste sig, at dagen efter, torsdag den 19. april
2018, blev den tidligste sommerdag i de seneste 54 år! .
Referent: DK
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