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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 18. marts 2015, kl. 18:00 – 20:45 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn. 
 
Deltagere  
Jørgen Binzer (JB), Søren Bertelsen (SB), Per Berg Hansen (PH), Lennart Bess (LeB), Liselotte 
Reimers (LR), Rasmus Bovin (RB), Michael S. Olesen (MO) og Dan Kjersgaard (DK).  
  
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 9. marts) 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 af fællesmøde 5. november 2014. Godkendelse og aktioner. Referatet blev godkendt 
og aktioner er gennemført bort set fra følgende RB aktioner, der udføres i 2015: 

• Positionsbestemmelse af ”sten”(?) på Vestre Tue, skønnet pos. 55 41,91 N og 12 03,90 E 
• Positionsbestemmelser af RFU nr. 110, 114, 227 og 300. 
• 5 udvalgte flydere optages til inspektion, kæde/tov udskiftning (evt.) og genudsætning 
• Afbleget rød flyder (evt. en af ovenstående) optages, males rød og genudsættes  

 
1.2 Fortegnelser. Ny repræsentant for Stenværkshavnen i Frederikssund: Karsten Sunne Haslund. 
 
1.3 Hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk. MO ser på nye muligheder i programmet.  
 
1.4 Diverse siden sidst.  

• Vejrforhold. Stormene ”Dagmar” og ”Egon” gav ikke problemer for havnene. Der var 
næsten ikke isdannelser på Fjorden denne vinter, og MO har været ude at sejle adskillige 
gange. Han konstaterede, at der alligevel også i denne vinter er tilkommet mange fejl på 
farvandsafmærkningen.     

• Nyt om havne. Roskilde Havneselskab har ikke solgt nok pladser til at ville gå i gang med 
den af myndighederne godkendte udvidelse; der holdes ekstraordinær generalforsamling 
for at stemme om igangsætning af en første etape med 30 pladser.  

• Ny højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Arbejdet er gang. Stort informationsmøde i 
Frederikssundhallen den 19. marts 2015. 

       
2. Økonomi  
 
2.1 Årsregnskab 2014 – og sammenlignet med budget 2014. Resultatet blev et overskud på 
23.473,18 kr. mod et budgetteret underskud på 11.405,00 kr. Årsagen er et betydelig mindre 
indkøb af materiel end forventet. 
 
2.2 Forbrugerprisindex januar 2015. LR oplyste at FPI2015 = 129,6. Et fald på 0,1 i forhold til 2014. 
Prisreguleringsfaktoren (PRF) til dette års fakturaer fra entreprenøren er således 
PRF2015 = FPI2015/FPI2014 = 129,6/129,7 = 0,9992.  
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3. Planer for 2015 
 
3.1 Farvandsafmærkningen. Planen om at forsyne RFU 310 og RFU 313 med henholdsvis grønt 
og rødt lys samt at fjerne lys fra RFU 201 og RFU 224 vil blive forelagt ved årsmødet 2015.  
  
3.2 Materiel. RB kunne anbefale at satse på en anden lysenhed til sømærkerne med lys: ”SL 70”, 
der forhandles af Maritim Consult. Denne lysenhed har ”skråtag” og skulle have større kapacitet.     
 
3.3 Dybdemålinger. Der er ikke umiddelbart planer om dybdemålinger (bort set fra ”stenen” på 
Vestre Tue, jf. pkt. 1.1).  
For nylig sejlede MO i god fart nordover mod Sælklemmerne, og ramte en sten ved 55 42,57 N og 
12 05,57 E (ved 3,1 m dybde på søkortet); denne position er ca. 200 m nordligere end den tidligere 
af MO bemærkede grund, hvor 2,5 m blev ændret til 1,8 m på søkortet. MO følger op.  
 
SB gav DK et notat vedr. farvandsafmærkningen i Nørre Jyde/Døde Jord området; notatet er 
skrevet af Jørgen Leth Christensen, Jyllinge. DK mailer det til fællesmødets deltagere, og vi 
drøfter det ved (bestyrelsesmødet inden) årsmødet.    
 
 
4. Årsmødet: Onsdag, den 22. april 2015, kl. 18:00 i Frederikssund Sejlklubs klubhus  
 
4.1 Forslag? Ingen (se dog pkt. 3.1 og 3.2). 
 
4.2 Budget 2015. Der blev valgt uændret m-takst: 45 kr./m. I forhold til 2014 budgettet øger vi 
udgiften til retableringer og sænker udgiften til materiel, og forventer et resultat tæt på 0. DK 
tilretter budgettet.  
 
4.3 Dagsorden. Samme dagsorden som sidste år. LR ajourfører dagsordenen. Som gentaget 
budskab (MO ønske) ved beretningen beder DK igen repræsentanterne komme frem med 
eventuelt lokalt kendskab til uafmærkede sten og grunde.  
 
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LR udsender indkaldelsen som mail med 
vedhæftet dagsorden samt DK’s årsregnskab 2014 + budget 2015. Der udsendes til de 20 
repræsentanter samt Per Berg Hansen, Piet Jansen og Leif Egelund. DK bestiller skipperlabskovs, 
og MO medbringer godt øl. LeB medbringer bærbar computer (med mulighed for adgang til 
internettet) og projektor.  
 
5. Diverse 

• Nationalpark Skjoldungernes Land. Denne nye nationalpark indvies lørdag den 21. marts 
2015 ved Ledreborg Slot, hvor kronprins Frederik, miljøministeren og de 3 implicerede 
borgmestre (Frederikssund, Roskilde og Lejre) deltager. Nationalparken omfatter bl.a. hele 
den sydlige del af Roskilde Fjord op forbi Eskilsø og Jyllinge Holme til en linje mellem 
Horsehage og Hagenæs. Alle sømærker fra og med RFU nr. 200 står nu i Nationalparken! 

• Ørnerede. Ørnereden i det nordøstlige hjørne af Bognæs findes fortsat, men er flyttet ca. 
100 m; og der udlægges fortsat (ved RB) markeringsbøjer i Fjorden, for at holde 
havkajakroerne væk fra kysten.   

 
6. Kommende møder 
 
5.1 Fælles inspektionssejlads. MO har også i denne vinterperiode sejlet adskillige gange på 
Fjorden, og har et godt indtryk af mange sømærkers tilstand. MO deltager i inspektionssejladsen 
med RB, og det aftaltes at satse på onsdag den 8. april 2015. 
      
5.2 Bestyrelsesmøde: ½ time før årsmødet 22. april 2015, og umiddelbart efter årsmødet.   


