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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 24. februar 2016, kl. 18:00 – 21:45 i klubhuset på Frederikssund Lystbådehavn.  Deltagere  
Jørgen Binzer (JB), Søren Bertelsen (SB), Per Berg Hansen (PH), Lennart Bess (LB), Liselotte Reimers (LR), Michael S. Olesen (MO) og Dan Kjersgaard (DK). Afbud fra Rasmus Bovin (RB). 
  Mødet gennemførtes i henhold til den udsendte dagsorden (mail af 17. februar) og med DK som referent. En aktion markeres ved fed skrift for personens initialer. DK tilføjelser efter mødet er vist 
med kursiv. 
   
0. Sejlsæsonen 2015 
 
Vi gennemgik kort informationer, der skulle have været drøftet ved det aflyste møde i 
november 2015. 
 
Retablering ved sæsonstart. Der var kun ca. 10 egentlige fejl, der skulle retableres. 
Desuden blev alle reparationer med påsætning af topbetegnelse gennemført. 
 
Fejl i løbet af sæsonen. Meldejournalen viste usædvanlig få fejlmeldinger (mindre end 3). 
 
Grundstødninger. Syd for sælklemmerne, syd for RFU nr. 251, og efter sigende i 
Skovrenden ud for RFU nr. 210 og 212.  
 
Nye sømærker med lys. Som delvis erstatning for den nedlagte fyrlinje ind til Roskilde blev 
RFU nr. 310 (G) og 313 (R) forsynet med lys. 
 
Døde Jord. RFU modtog notater fra en sejler i Jyllinge vedrørende afmærkningen i 
området omkring Døde Jord. DK tager kontakt til vedkommende. 
 
Højbro syd for Frederikssund. MO og DK deltog i projektmøde 20. maj 2015 (i brohuset på 
den nuværende bro) vedrørende sejltrafikintensitet, sikkerhed og redningsberedskab i 
forbindelse med det kommende byggeområde. 
 Tilstandsrapport m.m. DK har mailet en række spørgsmål og kommentarer til RB.   
 
1. Administration 
 
1.1 Referater. Godkendelse og aktioner. Fællesmøde 18. marts 2015 og årsmøde 22. april 
2015. Referaterne godkendt, og de fleste aktioner er gennemført.   
1.2 Fortegnelser. Aktuel usikkerhed om hvem der er repræsentant for Frederikssund 
Kommune vedr. havn nr. 1; DK  følger op. Efter årsmødet 2016 ajourfører DK de 4 
fortegnelser: havne, repræsentanter, havnefogeder, funktioner/personer..   
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1.3 Hjemmesiden: www.roskildefjordudvalg.dk. MO arbejder på forbedret ajourføring af 
kortmaterialet. 
 
1.4 Nyt vedr. havne. Et forslag om at inddrage de 5 Værebro Å havne som medlemmer af 
RFU mener DK ikke er rimeligt; DK er temmelig sikker på at der ikke er 75 cm vanddybde 
ved indsejlingen til Værebro Å. 
Etableringen af en (lille) lystbådehavn ved Østby mole (molen til et nedlagt skalleværk) er 
opgivet, pga. afslag fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Ved et møde 24. februar 2016 
kl. 09:15 på stedet mellem interessenter vedr. en istandsættelse af den eksisterende mole 
blev der skabt håb om en sådan løsning. 
 
2. Økonomi 
 
2.1 Årsregnskab 2015 - og sammenlignet med budget 2015. Resultatet blev et overskud på 
102.975,15 kr. mod et budgetteret underskud på 3.655 kr. Den store forskel skyldes usædvanlig få fejl og betydelig mindre indkøb af materiel end forventet.   
2.2 Forbrugerprisindex januar 2014 og 2016. Med link til Danmarks Statistiks hjemmeside 
bemærkes det at forbrugerprisindexet (FPI) blev 'nulstillet' i 2015 (hele 2015 = 100), og at 
indexet i januar 2014 var 98,9, og 99,4 i januar 2016. Prisreguleringsfaktoren (PRF) for 
fakturaer fra vores entreprenør i 2016 er således 
PRF2016 = FPIjan2016/FPIjan2014 = 99,4/98,9 = 1,005  
 
3. Planer for 2016 
 
3.1 Farvandsafmærkningen. Ingen forslag til ændringer. 
 
3.2 Materiel. Fortsat erstatning af stager i bund med flydere. 
 
3.3 Dybdemålinger. MO vil antagelig med Kim Rørbechs hjælp undersøge et område syd 
for Sælklemmerne samt et område mellem RFU nr. 310 og 312.  
 
4. Årsmødet: Onsdag, den 13. april 2016, kl. 18:00 i Frederikssund 
 
4.1 Forslag? Nej 
 
4.2 Budget 2016. Der forventes betydelig flere fejl i ved retableringen i 2016 end i 2015: 
der er observeret mange drevne flyder bl.a. i Lilleørenden og Skovrenden. Trods det 
uventede store overskud i 2015 vælger vi således at fastholde m-prisen til 45 kr. DK retter 
budgettet til.   
4.3 Dagsorden. Ud over repræsentanter, revisorer, RFU Vagt og Piet Jansen indbydes 
Rasmus Bovin, strandinspektør Sam Christensen (Roskilde kommune) og Niels Erik 
Sørensen (havn nr. 10 og 11). LR skriver normal dagsorden, og tilføjer et ønske om at få 
indmeldt informationer om ”ukendte grunde og sten”.  
 
4.4 Udsendelse af dagsorden og andre praktiske detaljer. LR udsender indkaldelsen som 
mail med dagsorden samt DK’s årsregnskab 2015 + budget 2016. Dette blev gjort 2. marts.  DK 
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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. MO aftaler nærmere med RB.    
5.2 Bestyrelsesmøder: ½ time før årsmødet og umiddelbart efter årsmødet.  
 
6. Eventuelt 
 Stenrev. JB havde hørt 'rygter' om at der skulle udlægges stenrev i Roskilde Fjord. 
 Hurtige motorbåde. Hvad kan vi gøre for at reducere denne plage? Forbedret information? Måske kunne Nationalparken gøre noget, JB udarbejder et projektforslag til dem. 
 Roskilde Fjord Portalen. En hjemmeside fyldt med kemiske, fysiske og biologiske data for Fjordens  
liv gennem de seneste 40 år.  
Fællesskabsaften for brugere af Roskilde Fjord. JB, MO og DK deltog i velbesøgt møde i klubhuset på Herslev Havn den 1. december 2015. Det handlede især om fiskene og fiskeriet i Fjorden.   
Roskilde Fjordudvalg Nord. Flere var interesserede i dette udvalgs aktiviteter, bl.a. om der kunne genudlægges sømærker i ”S-løbet”. MO kontakter det nordlige udvalg. 
 Nye opmålinger af vanddybder. I forbindelse med etableringen af højbro syd for Frederikssund  ”Kronprinsesse Marys Bro” skulle der være foretaget dybdemålinger fra Kølholmrenden til nord for den nuværende bro. DK kontakter Vejdirektoratets projektgruppe for tilgængelig info.   
  
 
    


