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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  
Torsdag, den 27. februar 2020, kl. 18:00 – 20:20 i klubhuset på Frederikssund 
Lystbådehavn. 
 
Deltagere  
Lennart Bess (LB), Liselotte Reimers (LR), Jørgen Binzer (JB), Per Berg Hansen (PH), 
Rasmus Bovin (RB), Bo Steffensen (BS) og Dan Kjersgaard (DK). Afbud: Michael S. 
Olesen (MO).  
  
Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 22. 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 af fællesmøde 14. november 2019 blev godkendt. 
1.2 Fortegnelser. DK udsender ajourførte fortegnelser af 9. februar 2020 samtidig med 
referatet af dagens fællesmøde. Bemærk, at det totale bidragstal er øget med 100 m. 
DK forventer at udsende revideret oversigt over vores 116 sømærker ultimo april.   
1.3 Hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk. Intet nyt, heller ikke fra MO.   
1.4 Offentlig markering af 25 års 'fødselsdag'? Nej, det var der ikke stemning for. 
 
2. Økonomi 
2.1 Årsregnskab 2019. Med et overskud på 37.000 kr. har vi nu en formue på 350.000 kr., 
hvilket er væsentlig mere end vores årlige omsætning. Det synes således ikke nødvendigt 
at budgettere med overskud i de(t) kommende år, og i forslaget til budget 2020 er ”meter-
prisen” sænket til 40 kr./m fra 45 kr./m i 2019.  
2.2 Forbrugerprisindex januar 2020. 
FPIjan2020 = 103,0. Prisreguleringsfaktoren for 2020 til ydelser på fakturaer fra RB er 
således  PRF2020 = FPIjan2020/FPIjan2014 = 103,0/98,9 = 1,041. 
 
3. Planer for 2019 
3.1 Farvandsafmærkningen. Nyt sømærke: RFU 105A Kildegrund S (YB). RB etablerer 
dette sømærke på omtrentlig position 55 49,140 N og 12 03,500 E i forbindelse med den 
kommende måneds normale retablering af RFU's sømærker. DK søger tilladelse.  
RFU 240 (R) ved indsejlingen til Jyllinge Lystbådehavn skal flyttes lidt mod syd. 
3.2 Materiel. RB erstatter de sidste to tønder med plastlegemer. 
3.3. Dybdemålinger. Der er p.t. ingen planer for at foretage dybdemålinger.    
  
4. Årsmødet: Onsdag, den 16. april 2020, kl. 18:00 i Frederikssund 
4.1 Forslag. Intet ud over RFU 105A. 
4.2 Budget 2020. Det fremsendte forslag med et overskud på 1.760 kr. blev godkendt. 
4.3 Dagsorden. Ud over repræsentanter, revisorer, PH. RB og Piet Jansen indbydes Sam 
Christensen samt Nationalparken. Endvidere afklarer MO om Niels Erik Sørensen også 
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skal indbydes. LR skriver normal dagsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til 
genvalg (også MO). 
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LR udsender ca. 1. april  
indkaldelsen som mail med vedhæftet dagsorden samt DK’s årsregnskab 2019 + budget 
2020. 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. Med denne isfrie 'vinter' kan 
det gøres når som helst. RB forventer at påbegynde årets retablering medio marts med 
forventet afslutning med tilstandsrapport medio april.  
5.2 Bestyrelsesmøder: Umiddelbart før og efter årsmødet.  
 
6. Eventuelt 
6.1 Nyt broreglement. Spærretiderne for gennemsejling bibeholdes antagelig, idet dette er 
et udtrykt ønske fra Frederikssund Kommune. 
 
 
 
Lageropgørelse pr. 19. november 2019 optalt af Rasmus Bovin 
RFU udstyr og materialer på lager i container på Østby Mole  
 
Bøjer:   3 grønne, 1 rød (+ brugt), 1 gul (brugt) 
  1 nord, 2 syd, 1 vest (stor). 
 
Topbetegnelser: 14 grønne, 27 røde ('koste'), 
  5 nord, 5 øst, 6 syd, 8 vest. 
 
Tov:   Hvid flettet nylon, det meste af en rulle. 
 
Kæde:   26 m 13 mm 
 
Sjækler:   3 store, 6 mellem, 8 helt små (til at hænge zink i). 
 
 
 


