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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 27. februar 2019, kl. 18:00 – 20:45 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn. 
 
Deltagere  
Lennart Bess (LB), Liselotte Reimers (LR), Michael S. Olesen (MO), Rasmus Bovin (RB) og Dan 
Kjersgaard (DK). Afbud: Jørgen Binzer (JB), Per Berg Hansen (PH) og Søren Bertelsen (SB). SB 
betragter sig som udtrådt af udvalget, idet han ikke længere er medlem af bestyrelsen for Jyllinge 
Lystbådehavn.  
  
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 23. 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 Ny entreprise (15. april 2019 – 15. april 2024). LR havde medbragt 3 sæt af 
dokumenterne, dvs. selve aftalen (2 sider) samt ”Betingelser og arbejdsbeskrivelser” 
(B&A) (8 sider) med 7 tilknyttede bilag. RB, LR og DK underskrev aftalen i hvert sæt, og 
beholdt hver et komplet sæt af dokumenterne. LR mailer aftale samt B&A  inkl. bilag til 
bestyrelsen (eksklusive SB) og RB. Er gjort. 
 
1.2 Persondataforordningen. Vores fortegnelser med personlige data, må ikke ligge frit 
tilgængeligt på hjemmesiden. Det blev besluttet, at de 4 fortegnelser beskyttes med en ny 
kode (forskellig fra koden til søkortene); LB og MO foretager det nødvendige.   
 
1.3 Referat af fællesmøde 7. november 2018 blev godkendt. DK gennemgik (igen) mail 
korrepondance vedrørende ”Sejladsbestemmelser for Roskilde Fjord”. 
  
1.4 Fortegnelser. LR kontakter Jyllinge for at få oplyst navn m.m. for havnens nye 
repræsentant. Er gjort. MO oplyste, at Roskilde Havneselskab i 2019 vil etablere 60 m ny 
bro i Ø-havnen.  
  
1.5 Hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk. Vores hotelvært har fået et nyt system, og 
MO retter til.  
 
2. Økonomi 
 
2.1 Årsregnskab 2018 sammenlignet med budget 2018. Overskuddet blev 70.000 kr. 
større end budgetteret, og vores formue er nu 317.000 kr. Dette anses for at en rimelig 
størrelse, idet det svarer til lidt mere end en typisk årsomsætning. Vi fastholder dog en m-
pris på 45 kr. også for 2019.  
  
2.2 Forbrugerprisindex januar 2019. LR mailer årets talværdi til os alle: 
FPIjan2019 = 102,3. Prisreguleringsfaktoren for 2019 til ydelser på fakturaer fra RB er 
således  PRF2019 = FPIjan2019/FPIjan2014 = 102,3/98,9 = 1,034. 
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3. Planer for 2019 
 
3.1 Farvandsafmærkningen. Bestyrelsen foreslår 2 ændringer til drøftelse ved årsmødet: 
a) RFU 309 (NV for Veddelev Havn) flyttes 50 m mod vest. Begrundelse: Antagelig mere 
sikker sejlads mellem Veddelev Havn og RFU 309 samt mellem RFU 309 og RFU 308 
(østenden af Elleore). 
b) Nyt sømærke med kompasafmærkning N (RFU 304A) 360 m vest for RFU 304 (nord for 
Elleore). Begrundelse: Et rimeligt ønske fra ”Sagafjord” for at lette visuel navigation nord 
for Elleore, med sikker sejlads på linien mellem 304A og RFU 306 (vest for Elleore). 
 
3.2 Materiel. Det blev besluttet ved novemberbestyrelsesmødet, at topbetegnelser 
fremover indkøbes som 'koste' i stedet for som plastskærme. 
 
3.3. Dybdemålinger. Der er p.t. ingen planer for at foretage dybdemålinger.    
  
4. Årsmødet: Onsdag, den 10. april 2019, kl. 18:00 i Frederikssund 
 
4.1 Forslag. Se pkt. 3.1 
 
4.2 Budget 2019. DK retter til i forventning om en forholdsvis billig retablering i 2019, jf. 
pkt. 6.1. 
 
4.3 Dagsorden. Ud over repræsentanter, revisorer, PH. RB og Piet Jansen indbydes Erik 
Jensen (fra Eskilsø – RB sender Eriks mailadresse til LR), strandinspektør Sam 
Christensen (Roskilde kommune), Niels Erik Sørensen (havn nr. 10 og 11) og Anders 
Bülow (nationalparkchef). LR skriver normal dagsorden med ovennævnte to forslag. Alle 
bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg (dog ikke SB). 
 
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LR udsender ca. 25. marts  
indkaldelsen som mail med dagsorden samt DK’s årsregnskab 2018 + budget 2019. 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. RB aftaler nærmere med MO. 
   
5.2 Bestyrelsesmøder: Umiddelbart før og efter årsmødet.  
 
6. Eventuelt 
 
6.1 Ingen is på fjorden. Meget usædvanligt kom der slet ingen isdannelser på fjorden 
denne vinter, og februar har været meget varm, ca. 5 grader C i gennemsnit. 
 
6.2 Rottehunde. MO oplyste, at der på Jyllinge Holme har været en vellykket bekæmpelse 
af rotter ved hjælp af rottehunde.   
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RFU på lager i container på Østby Mole, 29. november 2018 
 
Bøjer:   4 grønne (heraf 1 lille og 1 brugt), 1 rød (lille), 1 gul (brugt)  
  0 nord, 2 øst (1 stor, 1 lille), 2 syd (lille), 1 vest (stor). 
 
Topbetegnelser: 10 grønne, 18 røde (heraf 16 'koste'), 
  0 nord, 2 øst, 1 syd (skærm), 2 vest. 
 
Tov:   ca. 17 m, nok til 2 bøjer 
 
Kæde:   3 m. 
 
Sjækler:   12 store, 0 mellem, 8 helt små (til at hænge zink i). 
 
Optalt af Rasmus Bovin 
 
 


