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Velkommen til Suså havn
Midt i Næstved by ligger en lille træ-
skibshavn, hvor byens borgere kan gå tur 
og kigge på Suså havns dejlige træbåde. 
Havnen ligger 5 min. gang fra Næstveds 
centrum med borde og bænke sat op, så 
man kan spise sin madpakke, grille en 
pølse på en af vores grill, eller bare sidde 
og nyde vores hyggelige lille havn.   
Det maritime aktivitetscenters formål 
er at arbejde for etablering og drift af et 
maritimt aktivitetscenter ved Østre Bas-
sin i Næstved Havn.             

Det overordnede sigte er at skabe et 
offentligt tilgængeligt center - tæt ved 
byens centrum - hvor der foregår såvel 
udendørs som indendørs aktiviteter året 
rundt.
Det koster 150 kr. om året at være med-
lem i foreningen. Som medlem får du til-
sendt bestyrelsens nyhedsbrev og bliver 
inviteret til foreningens arrangementer. 
Du kan også blive medlem af et bådefæl-
lesskab, og hvis du har din egen træbåd, 
kan du få plads i havnen - hvis din båd 
opfylder kriterierne.
De fleste af træbådene, som ligger i Suså 

Havn ejes af foreningens medlemmer, 
men to af dem er i foreningens eje. Du 
kan blive en del af bådefællesskabet bag 
en af disse både. Eneste betingelse er at 
du er medlem, og at du sammen med de 
andre medlemmer af bådfællesskabet 
sørger for vedligehold af båden. 
På den måde kan du blive ”bådejer” uden 
at skulle købe en båd. Det kan f.eks. være 
en god indgang til at blive klogere på, om 
en træbåd er noget for dig. Men hvad 
der er lige så vigtigt: Du er sammen med 

glade menne-
sker i hyggelige 
rammer. 
De to både, 
som du kan bli-
ve medbruger 
af er den mørke 
sejljolle ”Lille 
Morbær”, som 
ligger forrest i 
billedet, Samt 

en lille robåd ”Bobcat” der er perfekt til 
en lille tur op og ned gennem kanalen 
med en madkurv!
Betingelser for både
Bevaringsværdige træbåde i forskellige 
typer og fra forskellige epoker. Fiskerbå-
de, joller med og uden sejl, motorbåde, 
lystbåde med og uden sejl, skydepram-
me, pramme, sportsbåde (ex: kajakker, 
kanoer og kaproningsbåde). 
Både, der skal ”bo” i havnen, skal være 
originale i udseende dvs. renset for for-
skellige ”tilbygninger” og andre tiltag, 
der ikke hører bådtypen til. Bådene skal 
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være virkelighedstro, hvilket vil sige, at 
en båd i det ydre kommer til at fremtræ-
de, som netop denne type har set ud på 
et nærmere defineret tidspunkt (motor 
og sikkerhedsforanstaltninger undtaget). 
Endvidere skal der bruges originale ma-
terialer, som forarbejdes tidstypisk. Der 
kan fraviges fra disse krav, hvis der er 
planlagt eller påbegyndt en restaurering 
eller tilbageføring til det oprindelige ud-
seende. 
DFU besøger Suså havn 
en lørdag formiddag, 
hvor vi mødes af Jesper, 
Ole og Ole samt andre af 
klubbens venlige med-
lemmer. Vi mødes i det 
hyggelige og velfunge-
rende aktivitets hus, der 
er fyldt med snedkeri 
maskiner, bådbygger 
værktøj, dejlig duft af træ 
og god atmosfære. Vi får 
en snak om både og de 
udfordringer alle klubber står med, som 
den lidt skæve aldersfordeling, udgifter-
ne til at drive klubberne for, kommunale 
tilskud og forsikringer.
DFU spørger Suså om vi kan lave fælles 
aktiviteter for dem, som kan tilføre dem 
noget. Nogle af de gode ideer og ting 
DFU kunne komme og underholde med 
i Suså, var korte kurser i motor pasning, 
bådmotorer med trykluft, EL i både samt 
rig og tovværks arbejde. De gode forslag 
vil DFU arbejde med, og det er vores 
målsætning at kunne komme og under-
vise i disse ting. 
Til Suså havn er der tilknyttet to bådbyg-

gere, som hjælper med istandsættelsen 
af bådene på den helt rigtige måde, samt 
indestå forsikringsselskaberne for, at bå-
dene er i en stand, så de kan forsikres på 
almindelige vilkår.
I øjeblikket overvejer Suså et fælles pro-
jekt ”Malene” som er en smuk gammel 
sejlkutter fra 1935 tegnet af Ring Ander-
sen og bygget i Skælskør. Båden trænger 
til en meget omfattende renovering, men 

den er bygget af lutter gode materialer. 
”Marlene” blev Bygget til ”Flakkebjerg 
drengehjem” og har blandt andet sejlet 
med otte unge. Første skridt er at skaffe 
midler til i istandsættelsen, først når det 
er faldet på plads, vil det egentlige med 
istandsættelsen blive påbegyndt.
DFU slutter besøget i Suså, fyldt med 
glæder over, at DFU har Suså som med-
lemmer, og mødet med engagerede og 
særdels venlige medlemmer, der gør en 
kæmpe indsats for det maritime miljø 
og udstråler en hjælpsomhed der gør en 
glad.

Bestyrelsen
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Besøg et RIGTIGT bådebyggeri
DFU har modtaget en invitation til at be-
søge et traditionelt bådebyggeri, hvor 
der ikke bygges i serier, men hvert enkelt 
båd er en såkaldt ONE OFF.
Vi har med taknemmelighed takket ja til 
at besøge Bredgaards bådbyggeri i Saks-
købing.
Under besøges vil Michael Jacobsen give 
et indblik i hvordan byggeprocessen, fra 
modellen i træ og plader, til det færdige 
resultat med håndoplægningen af glasfi-
beren foregår.
Mange elementer, med ilægning af mo-
toren med gear og propellerinstallation, 
samt monteringen af instrumenter og 
det specificerede udstyr, repræsenterer 
et separat element, der også forklares af 
bådebygger Michael Jacobsen.
Her er gengivet et kort uddrag hentet fra 
værftets hjemmeside (http://bredgaard-
boats.com), der gengiver, hvad der kan 
opleves.

Siden 1965 har vi beskæftiget os med 
glasfiberproduktion og har gennem 
årene opbygget et stort knowhow in-
denfor bådebyggeri.
Alle vores produkter fremstilles i glas-
fiber. Siden værftets grundlæggelse 
har vores produktion hovedsagligt 
bestået af håndoplagt glasfiber, men 
da vi gerne vil bidrage til at skåne mil-
jøet og skabe et bedre arbejdsmiljø 
for vores medarbejdere, har vi inden-
for de sidste par år indført en nyere 
fremstillingsmetode til vores produk-
tionsapparat; vakuumstøbning, hvor 

styrendampene reduceres med op til 
90%. Derudover har vakuumstøbning 
den store fordel, at den forhøjer glas-
procenten i vores produkter.
Vort sortiment spænder vidt - lige 
fra erhvervsfiskefartøjer og passa-
gerskibe til lystbåde, trollingebåde 
m.m. Vores både skiller sig ud fra 
øvrige bådproducenter, idet vi tager 
udgangspunkt i den enkelte kundes 
ønsker og behov. Allerede under teg-
ningsfasen involveres kunden i pro-
jektets forløb, hvor der i samarbejde 
med kunden, os og vores professio-
nelle skibskonstruktører, skabes den 
optimale bådkonstruktion. Vi kan til-
byde vores produkter, som halvfabri-
kata eller komplet båd.

Besøget er fastsat til lørdag d. 12-03-
2016 kl. 1300.
Efter besøget inviterer Sakskøbing Motor 
og Sejlbådsklub (SMSK) på kaffe i deres 
interessante klublokale, der er den om-
byggede Omø færge, hvilket også er et 
besøg værd, idet det er det eneste klub-
skib i Danmark.
Alt i alt kan det blive en interessant lør-
dag eftermiddag. 
Tilmelding er nødvendigt af hensyn til 
arrangementets omfang. Tilmeld til Bent 
Hansen på telefon eller mail:
E-mail: bent@baph.dk
Telefon: 2639 3521 eller 2248 4670

Danmarks Fritidssejler Union
Bestyrelsen
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! 
Hovedsponsor 

 

Ingen deltagergebyr!  

Fra lørdag den 28. maj 
kl. 07.00 til søndag 

den 29. maj kl. 15.00 

Pellentesque vitae risus. Pellentesque tempus tellus a mauris. Nulla facilisi 

Njsk [Nordjysk Småbådsklub] inviterer til Njsk Havkonkurrence 2016 
med udgang fra Hirtshals Havn. Konkurrencen tilgodeser både dem der 

sejler langt til havs, og dem der fisker kystnært. 
 

Har du lyst til et par dage med fællesskab, råhygge, godt humør og 
ikke mindst muligheden for at vinde en masse fine præmier fra nogle 

fantastiske sponsorer, så er det nu du skal slå til! 
 

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på 
Njsk [Nordjysk Småbådsklub] via Facebook. Det er GRATIS at være 

medlem af Njsk – alle er mere end velkommen uanset landsdel! 
 

På vegne af Njsk [Nordjysk Småbådsklub] 
 

Thomas Kolmorgen (tlf. 40915502) og Sune Andersen (tlf. 29702587) 

Hovedsponsor Njsk Havkonkurrence 
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Bjærgning og bugsering for fritidssejlere
Bjærgning for Fritidssejlere
Der er kommet stor fokus på bjærgning 
og bugsering fritidssejlere imellem, 
da der har været eksempler på, at et 
hjæpende fartøj har krævet bjærgeløn 
efter Sølovens § 441. Dette har givet stor 
usikkerhed omkring, hvad der er op og 
ned i denne sag.
Denne artikel kan for håbentlig virke af-
klarende i disse forhold. Grundlaget er 
Sølovens § 441, der har nogle klare de-
finitioner. Søretsligt skelnes der derfor 
ikke mellem erhverv og fritidssejlads. 
Enhver bugsering og bjærgning er pr. de-
finition erhverv.
Baggrunden for udbetaling af bjærgeløn 
er at opmuntre til at redde materielle 
værdier, der ellers var gået tabt, eller 
forlis med miljømæssige konsekvenser. 
For at bjærgeløn kan komme på tale, skal 
bjærgningen derfor være tilendebragt 
med succes.
Det skal dog understreges, at der aldrig 
kan udbetales bjærgeløn ved redning af 
menneskeliv.

Krav til det bjærgede objekt
En grundlæggende betingelse for at ydet 
assistance kan karakteriseres som bjærg-
ning, er jf. Sølovens § 441 litra a, at det 
assisterede fartøj eller den assisterede 
genstand enten er forulykket eller stedt 
i fare. I det følgende vil det undersøges 
nærmere, hvilke forudsætninger der skal 
foreligge, for at et fartøj eller en gen-
stand kan betragtes som værende ”stedt 
i fare” eller ”forulykket”.

“Stedt i fare”: Af søloven fremgår ikke, 
hvad der kræves for at et fartøj eller en 
genstand må betragtes som værende 
stedt i fare, i § 441, litra a’s forstand. En 
nærmere gennemgang af norsk og dansk 
retspraksis samt teori må derfor foreta-
ges for at klarlægge dette. Domstolsafgø-
relser viser, at såfremt et fartøj ved egen 
hjælp kan redde sig ud af faren, forelig-
ger der ikke fare i sølovens forstand.
Når til gengæld fartøjet befinder sig i en 
hjælpeløs situation, synes der ikke at stil-
les krav til, at faren skal være umiddelbar. 
Selvom der i sølovens forstand ikke er 
grundlag for bjærgeløn, kan der sagtens 
idømmes en godtgørelse for den udførte 
assistance, hvis der opstår tvister herom.   

Bjærgning:
En indsats som afhjælper en situa-
tion, hvor der er fare for materielle 
tab eller forurening.

Bugsering:
Alle andre former for slæb, hvor det 
primære formål er transport, og hvor 
fartøjet ikke er “stedt i fare”
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Mange afgørelser fastslår, at faremomen-
tet er afgørende for, om en assistancesi-
tuation kan karakteriseres som bjærg-
ning. Der er ofte tale om meget konkrete 
skøn fra domstolenes side, men overord-
net må det kunne konkluderes, at der for 
at der i en given situation kan siges at 
foreligge fare, skal være fare for fysisk/
materiel skade af et vist omfang på fartøj 
eller på andre genstande.
Det kan være vanskeligt at angive præ-
cist, hvor stor en fare, der skal til, for at 
assistancen må betragtes som bjærg-
ning. Dette kan betegnes som den fa-
regrad, fartøjet eller genstanden skal 
udsættes for, før der kan være tale om 
bjærgning. Som nævnt ovenfor behøver 
faren for et fartøj eller for en anden gen-
stand ikke at have været overhængende, 
før bjærgning kan komme på tale. Ej hel-
ler behøver der at foreligge overvejende 
sandsynlighed for, at fartøjet eller gen-
standen vil gå tabt, såfremt der ikke bli-
ver ydet assistance.
Uanset det faktum, at grænsedragningen 
i forhold til faregraden er vanskelig, ligger 
det fast, at faren må skulle være noget 
større end de farer, som helt grundlæg-
gende er tilstede under søfart. Norske 
Høyesterettsdomme viser, at det på det 
tidspunkt et fartøj modtager assistan-
ce grundet vanskeligheder på søen, kan 
være svært med sikkerhed at forudsige, 
om det assisterende fartøj vil have ret 
til bjærgeløn eller blot vederlag for slæ-
beassistance.

Godt sømandsskab
Vi har nok alle prøvet at stikke en sejler-
kollega en tovende, hvis vedkommende 

er gået på grund eller ligger med ikke 
funktionsduelig motor. Vi har næppe 
tænkt de store tanker omkring denne 
praksis. Det er jo ”bare” noget man gør. 
Men de eksempler som har været frem-
me i dagspressen sætter spørgsmåls-
tegn ved denne praksis. I langt de fleste 
tilfælde går det jo godt. Man smider et 
par flakser vin eller en plovmand til die-
selolie, og så er den sag ude af verden. 
Der er dog nogle forholdsregler man bør 
gennemtænke, inden man påbegynder 
en bjærgning - eller bugsering for den 
sags skyld.
• Har du og din besætning det nød-

vendige udstyr og faglige kunnen til 
at løse opgaven på betryggende vis?

• Har du clearet dine forsikringsfor-
hold? Hvis du ikke har rygdækning 
hos dit forsikringsselskab og kom-
mer i en situation, hvor du laver en 
ansvarspådragende handling, kan 
det ende i bundløs gæld. Mere om 
YACHT-POOL´s ansvarsforsikring se-
nere.

• Hvordan er faresituationen? Er risi-
koen ved at IKKE at hjælpe overhæn-
gende? 

Hvis man ikke er i stand til direkte at 
hjælpe med bugsering/bjærgning på 
betryggende vis, kan man ihvertfald lig-
ge standby indtil professionel hjælp er 
fremme. Udlån af pumpegrej, ankergrej 
og proviant kan også være en særdeles 
kærkommen støtte. Ligeledes kan man 
måske medtage nogle nervøse personer 
og sikre, at de kommer i land.
Hvis du kaster dig ud i en privat bugse-
ring, på trods af at din forsikring ikke 



9

dækker, bør du i det mindste sørge for, 
at få underskrevet en aftale om ansvars-
fordelingen mellem parterne, før du ha-
ler i slæbetrossen. Hvis du begår en fejl 
og slæbet forliser, smadrer andre både i 
havnen, og forårsager en olieforurening 
af miljøet, - hvem skal så betale?
En mulighed er at benytte en standard-
kontrakt man kan have liggende i båden.

Hvad så – bør jeg hjælpe?
At hjælpe andre i nød er magtpålæggen-
de for de fleste sejlere, og når blot faren 
ved IKKE at gribe ind umiddelbart og 
indlysende virker større end faren ved at 
gribe ind, bør man selvfølgelig gøre det. 
Hvis der er mennekseliv på spil, har dette 
forrang over alt andet, og du har PLIGT til 
at hjælpe.

Yacht-Pool´s ansvarsforsikring
Medlemmer af Danmarks Fritidssejler 
Union er dækket at YACHT-POOL´s an-
svarsforsikring.
§4.2
Forsikringen dækker ikke skade eller an-
svar for skade som følge af, at fortøjet 
har været på slæb medmindre slæbet 
var nødvendig pga. havari, eller fartøjet 
uden brugbar motor pga vindstille slæ-
bes til nærmeste havn

Almindelige forsikringsforhold
Forsikringsbranchens vejledning om 
søforsikring § 4.8 samt Dansk Sø-forsik-
ringskonvention §117 fastslår, at bådfor-
sikringen ikke dækker skader, der skyl-
des, at fartøjet uden at være forsikret 
som bjærgnings- eller bugserfartøj, med 
den sikredes vilje foretager bjærgning el-
ler bugsering, hvortil der ikke er rimelig 

anledning.
Oversat til almindelig dansk betyder det, 
at hvis du som fritidssejler overvejer at 
kaste dig ud i bugsering eller bjærgning 
af et andet fartøj, skal du spørge dig 
selv, om handlingen er NØDVENDIG eller 
UNØDVENDIG.
De fleste lystfartøjsforikringer dækker 
skader, som du gøres ansvarlig for i for-
bindelse med en NØDVENDIG bugsering 
eller bjærgning. Der skal være tale om en 
pludselig opstået situation til havs, hvor 
faren ved ikke at gribe ind, umiddelbart 
og indlysende syner større end faren ved 
at iværksætte bugsering eller bjærgning 
af det nødstedte fartøj.
Hvis du derimod foretager en UNØDVEN-
DIG transport, risikerer du, at den almin-
delige lystfartøjsforsikring ikke dækker 
for skader, som du gør dig anvarlig for. Et 
eksempel kunne være, at du vederlags-
frit agerer slæbebåd, og transporterer 
en kammerats solgte båd fra hjemhav-
nen til køberens havn, alene for at spare 
udgifterne til professionel assistance. Et 
andet gråzone tilfælde kan være, at du 
frivilligt agerer følgebåd til ”klubbens” 
kapsejlads.I sådan et tilfælde er det jo et 
planlagt arrangement du deltager i.
Hvis du er i tvivl i den konkrete situation, 
bør du kontakte dit forsikringsselskab, in-
den du agerer slæbebåd.

Kilder for yderligere information om SAR 
tjenesten i Danmark
Værnsfælles Forsvarskomando: http://forsvaret.
dk/MST/Nationalt/soeredning/Pages/default.
aspx
Specialeafhandling om bjærgning ved cand.jur 
Morten Isaksen: http://law.au.dk/fileadmin/
Jura/dokumenter/forskning/rettid/Afh_2014/
afh15-2014.pdf
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Sejl sikkert-Ambassadører
Ingen skal drukne i Danmark
Et formål alle sejlere og DFU sætter i 
højsædet er, at kunne færdes sikkert på 
vandet!
Dette formål fortjener en aldrig svigten-
de opmærksomhed fra alle, hvilket er en 
af årsagerne til at TRYG FONDEN, sam-
men med SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD 
i 2016 igangsætter en landsdækkende 
kampagne for, at holde fokus på sikker-
heden til søs.
DFU støtter denne kampagne på alle må-
der og opfordrer medlemmer, der også 
har interesse for søsikkerhed til at over-
veje, at melde sig som AMBASSADØR.
Sejl Sikkert-ambassadørens opgaver
Melder du dig som ambassadør, vil du 
helt konkret få følgende opgaver:
• Du bliver kontaktperson for indsat-

sen i dit lokalmiljø. Du vil fx modta-
ge plakater og andet materiale til at 
hænge op eller dele ud på din havn 
eller i din klub. 

• Du bliver inviteret til at deltage i vo-
res arrangementer for ambassadører 
i hele landet, hvor du bliver opdate-
ret på det nyeste inden for sikkerhed 
på havet. Samtidig får du mulighed 
for at være en del af et netværk med 
de øvrige ambassadører.

• Du bliver inddraget i udviklingen af 
ambassadør-rollen, da du i høj grad 
selv er med til at bestemme, hvad du 
vil sætte i værk som ambassadør. 

Du bestemmer selv, om du vil stable ar-
rangementer på benene eller blot stiller 

viden om sikkerhed til rådighed ved at 
dele kampagnens materialer ud. Du skal 
ikke være bange for at løbe tør for ide-
er. Vi stiller et idékatalog til rådighed, og 
du vil modtage nyhedsbreve, hvor vi for-
midler andre ambassadørers erfaringer 
og initiativer.  
Derudover har Sejl Sikkert-indsatsen et 
antal sikkerhedsinstruktører tilknyttet, 
og som ambassadør kan du invitere dem 
til at gennemføre foredrag og demon-
strationer i din klub eller din havn.
Startpakke og sejludstyr til dig
Melder du dig som ambassadør, får du 
tilsendt en startpakke med materialer til 
uddeling og ophængning i din klub eller 
i din havn. Det er plakater, flyers med 
konkurrencer, klistermærker og artikel til 
brug i dit klubblad, hvis I har sådan et. 
Der vil også være lækkert sejludstyr til 
dig og et idékatalog med inspiration til 
din indsats. Og så vil du blive en del af 
vores ambassadør-netværk, hvor du får 
mulighed for at møde andre ambassadø-
rer til faglige arrangementer og idéud-
veksling.
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Hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil 
høre mere, kan du også ringe til Søspor-
tens Sikkerhedsråd på telefon 72 19 62 
12. 

Netværksmøde for ambassadører
I marts 2016 holder Søsportens Sik-
kerhedsråd netværksmøde for Sejl Sik-
kert-ambassadørerne. Mødet vil både 
indeholde oplæg om forebyggelse af 
ulykker på havet, uddannelse og prakti-

ske øvelser i sikkerhedstjek og inspiration 
til ambassadørrollen.
Mødet holdes fem gange i forskellige 
landsdele. Du skal altså kun deltage en 
gang og kan vælge det mødested, der er 
tættest på dig. Møderne er fra 10-16 og 
ligger alle en lørdag eller søndag i marts.
Ovenstående er hentet fra kampagnen 
og jeg har, sammen med flere fra besty-
relsen, naturligvis meldt mig som sikker-
heds-AMBASADØR.
Kampagnen er dygtigt tilrettelagt og for-
tjener alles opbakning, de gør det for vo-
res skyld.
Meld jer under fanerne.

Danmarks Fritidssejler Union.
Formanden

Du kan også tilmelde dig på: 
http://www.respektforvand.dk/

SejlSikker/ambasadoer
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Referat fra generalforsamling 2016
Den 23. januar 2016 afholdtes den or-
dinære generalforsamling i DFU. Sted: 
Handbjerg Marina, 7830 Vinderup. Det 
fulde raferat kan læses på DFUs hjemme 
side.
En veloplagt Palle Danielsen blev valgt 
til dirigent og konstaterede, at general-
forsamlingen var indkaldt i overensstem-
melse med vedtægterne og dermed var 
lovlig og beslutningsdygtig. 

Hovedpunkter fra bestyrelsens beret-
ning for det forløbne år 2015. 
DFU har været igennem et år præget af, 
arbejdsglæde i bestyrelsen. Et tilbageblik 
viser, at der har været mange ændringer 
igennem tiden. 
Forsikringssamarbejdet med Yacht-
POOL. Den nuværende aftale med Yacht-

Pool har fungeret godt, til glæde for alle. 
Der er nu indgået en ny aftale med Yacht-
Pool. Hovedprincipperne fra den gamle 
aftale videreføres i den nye aftale. Der 
er nedsat et forsikrings udvalg, som be-
står af DFUs forretnings udvalg og Yacht-
Pool. Formålet med udvalget er at sikre 
at DFUs medlemmer altid har de optima-
le forsikringsaftaler, samt sikre viden om 
forsikringer, så samarbejdet kan blive til 

endnu større glæde for alle parter. Yacht-
Pool ser gerne, at medlemmerne hen-
vender sig direkte til dem, når det drejer 
sig om kaskoforsikringer.
Nye tiltag i 2015. Selv en gammel for-
ening må forny sig og det har vi også 
måtte gøre. Med Henrik Damsgaard-lov-
mand, der indtrådte i bestyrelsen i ste-
det for Frank, er vi repræsenteret på 



13

Facebook. Det er sket for at vise os frem 
i offentligheden, på flere forskellige me-
dier, som er relevante nu og i fremtiden.
Strategi konference. Af samme årsag 
samles bestyrelsen en lørdag og søndag i 
foråret med opgaven, at identificere vore 
styrker og svagheder og finde mulighe-
der, der kan bringe DFU fremad. I er alle 
velkomne med ideer. 
Fritidssejleren. Vores mest synlige ansigt 
udadtil er Fritidssejleren, der udkommer 
4 gange om året, og DUF’s hjemmeside. 
Bladets strategiske linje er nu klar:
Der skal være et indhold, som er relevant 
oplysende med en høj grad af troværdig-
hed i informationerne, der har interes-
se og relevans for vore medlemmer og 
klubber. Ikke mindst skal bladet være 
bærer af teknisk og myndigheds relevan-
te emner.
Bladet skal ikke være økonomisk selvbæ-
rende, men drives med økonomisk for-
nuft. Annoncer i bladet skal kun optages 
med et sejlerrelevant formål og ikke ud 
fra økonomiske motiver.
Vi har nu en redaktør, der samtidig er 
webmaster og redigerer hjemmesiden. 
Reaktionen på de tekniske artikler er 
meget positive og Henrik arbejder med 
at omforme de mest læseværdige til en 
folder, vi kan uddele på messer etc. 
Kystnære vindmølleinstallationer. Dan-
mark planlægger en række kystnære 
vindmølle-installationer, der vil berøre 
fritidssejlerne meget. Eks: Planlægges 
der 2 store vindmølleparker i indsejlin-
gen til Storstrømmen. Disse parker vil 
skæmme naturen og vanskeligøre fritids-

sejlads i betydelig grad.  Flemming Ca-
spersen, formand for Kragenæs sejlklub, 
har med stor dygtighed og indsigt samt 
energi påtaget sig, at være bannerfører 
for DUF’s protest mod disse forurenende 
installationer. Ud over at vi har fulgt pro-
testvejen, i det offentlige system, har vi 
i samarbejde med Boris Damsgaard for-
søgt at rejse sagen gennem Friluftsrådet, 
hvor det behandles i en arbejdsgruppe. 
Vi har anmodet om, at Flemming må 
fremlægge vores protest overfor ar-
bejdsgruppen.
Internationalt samarbejde. DFU har ak-
tivt deltaget i såvel Nordisk Båd Råd som 
i EBA konferencer i henholdsvis Køben-
havn og i Berlin. Af væsentlig interesse 
kan nævnes EBAs forslag om skrotning af 
både, der i fremtiden må påregnes, at få 
en væsentlig interesse. Arbejdsgruppens 
forslag vil være de Europæiske fritids-
sejleres bud til EU om at udarbejde en 
lovgivning til løsning af problemet og, at 
oprette en skrotningsfond således indu-
strien betaler for skrotningen og ikke den 
sidste ejer.
Søsportens sikkerhedsråd. DFU har 
blandt andet til formål, at sikre en sikker 
sejlads, hvorfor deltagelse i udvalgsar-
bejdet er af stor betydning. Tryg fonden 
har bevilget et meget stort million beløb 
til, at fremme sø sikkerheden. Der er 
igangsat en landsomfattende kampagne, 
med udgangspunkt i den enkelte havn. 
Frivillige ambassadører vil modtage 
undervisning, støttet af kampagne ma-
teriale. Ambassadørerne skal assistere 
havnene i sikkerhed. En anden arbejds-
gruppe, der har haft glæde af Jørgen Pe-
tersens mangeårige erfaring, er nu tæt 



14

på at fremlægge en revideret og skærpet 
plan for speedbådsbeviset. 
Bådudstillingen i Fredericia. DFU deltog 
endnu en gang i en velbesøgt båd udstil-
ling i Fredericia. For bestyrelsen var det 
en stor glæde, at så mange medlemmer 
kom forbi vores stand, og fik en snak om 
de ting, der optog den enkelte bådejer. 

Ved samme lejlighed fik vi talt en del 
om forsikring og hvad disse dækker og 
navnligt hvad de ikke dækker. For nogle 
besøgende på standen, var der opstået 
usikkerhed om, hvad ansvarsforsikring til 
båden dækker og navnlig, hvad den ikke 
dækker. 
FRILUFTSRÅDET.  DFU deltager i arbejdet 
i Friluftsrådet, hvor DFU er repræsen-
teret i 3 regioner. DFU har indflydelse 
på, og gavn af at være en del af en stor 
overordnet interesse organisation. DFUs 
medlemmer har haft mulighed for at 
deltage i en undersøgelse der synliggør 
vores aktiviteter på havet og synliggør 
problematikken om kystnære havvind-

møller. 
Fremlæggelse og godkendelse af et re-
videret regnskab 2015 Kasserer Kai Mo-
gensen bemærkede at DFU indtægter 
var kr. 60.000- mindre end budgetterede, 
primært på grund af mindre kontingent 
betalinger. DFU har haft lidt større udgif-
ter end budgetteret, primært til porto og 

Bådmessen. DFU slutter året med et lille 
overskud.
Budget 2016 og budget 2017. General-
forsamlingen godkendte budgettet for 
2016 og 2017, samt en kontingentstig-
ning på kr. 25,00 for 2017.
Der var genvalg til alle i bestyrelsen.
Kasserer Kai Mogensen, og bestyrelses 
medlem Per Sandholdt og Kirsten Han-
sen for 2 år.
Asta Jørgensen og Jørgen Petersen som 
suppleant til bestyrelsen i DFU for 1 år.

Bestyrelsen
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På Nordisk Båd Råds møde i København 
præsenterede Foreningen FLID, der er en 
branche organisation for lystbådehavne i 
Danmark, forskellige tanker om, hvordan 
havnene og dermed også klubberne kun-
ne opnå en større lønsomhed.

Blandt flere af forslagene vil jeg gengi-
ve enkelte, som ved nærmere eftertan-
ke ligger lige til højrebenet for de fleste 
klubber.

Baseret på salgs statistikker over nye 
solgte både kan udledes, at salget af trai-
ler både er et hastigt stigende fænomen.

Betragtes fænomenet gennem de nega-
tive briller udgør det en trussel for hav-
nene og derved også for klubberne, idet 
disse både ikke behøver en havneplads 
og dermed heller ikke et medlemskab af 
klubben.

Hvem sagde tab af omsætning?

Vi har oplevet dette igennem flere år 
med et negativt syn og bekæmpet det 
ved, at sætte bom og kæder med lås for 
slæbestedet. Så måtte man betale ved 
kassen, når trailerbåden skulle i vandet.

Trailerbåde er kommet for at blive. Så tag 
de positive briller på og byd dem velkom-
men i klubben, med et medlemskab til et 
kontingent, der giver rettigheder, på lige 
vilkår med klubbens medlemmer, til be-
nyttelse af klub faciliteter, som bad- og 
toilet forhold, samt adgang til klubloka-
let. Kontingentet beregnes på en sådan 
måde, at der erlægges et bidrag for be-
nyttelse af slæbestedet, hvortil der ud-
leveres en nøgle eller kort, beroende på 

den valgte løsning.

Fordelen vil være, at trailerbådsejeren 
med familie, knyttes til klubben og ind-
drages i klublivet, samtidigt med klub-
bens økonomi får et løft. 

Med denne fremgangsmåde inkluderer 
vi trailerfolket i stedet for, at ekskludere 
dem. Når så den dag kommer, hvor trai-
lerbåden er blevet for lille for familien, 
eller lysten til et rigtigt bådliv (som vi for-
står det) trænger sig på, har vi et medlem 
og ikke en fremmed, der anmoder om 
en bådplads. Udtrykket vinterplads er et 
kendt og rammende udtryk for et areal, 
der af klubbens medlemmer benyttes i 
vinterhalvåret. Resten af året henligger 
dette areal, i en mere eller mindre ryd-
det stand. Der betales samme ”husleje” 
for arealet om sommeren, som om vin-
teren. Hvorfor ikke få noget for pengene 
om sommeren?

Igen er der en løsning lige til højrebenet. 
Indret pladsen til mobilhomeparkering 
og opkræv ”gæsteleje” for denne service 
efter samme takst, som sejlende gæster 
til havnen.

Mange af vore havne er anlagt tæt ved 
byen i skønne omgivelser, elementer, 
som vi ved tiltrækker turister, og vi har 
allerede ofte set mobilhome parkeret 
ved havnene. 

For de fleste havne og klubber kræver 
det ganske lidt at indrette vinterplad-
sen med strømstik og en vandstander. 
I forvejen er vi indrettet på at modtage 
gæstesejlere, som vi opkræver en leje 

Kan klubberne skabe en større lønsomhed?



16

for adgang til bade-, og toiletfaciliteter, 
samt adgang til klubhuset med køkken 
og vaskemaskine., så hvorfor ikke også 
mobilfolket.

Mange mobilhome campister er i forve-
jen sejlere, der ikke orker at sejle mere, 
på grund af alder eller andre årsager, 
men som alligevel savner havnemiljøet. 
Hverken de, eller vi vil føle de er fremme-
de fugle på havnen. 

Et andet forhold der giver forslaget vind 
i sejlene er, at Campingpladserne opkræ-

ver en leje for mobilhome, der næste ri-
ver dækkene af dem og de er ofte ikke 
velsete, fordi de sjældent er fastliggende.

Risikoen ved forslagene er EN BEDRE 
ØKONOMI, tør I?

PS. Jeg ved godt ikke alle klubber og hav-
ne kan iværksætte forslagene, men rig-
tigt mange kan. Sæt det på dagsordenen 
og tænk det igennem.

DFU bestyrelsesformand. 
Bent Hansen

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

MATROMARINE EL TOILET

PRIS 1.999,-
SPAR 1000,-   

VINTER ÅBENT: Hverdage ml. 10-17 - lørdage   10-15

99,-
JOTUN PLEJEPRODUKTER

Uanset førpris nu kunBATTERIER
I år får vi endnu flere 
batterier hjem og mange 
flere varianter. Nu både 
almindelige, AGM, GEL og 
”USB”
 

Flere varianter 
end de viste

ANDERSEN SKØDESPIL

28 ST KUN KR. 4.899,-
Normalpris kr 7.383,-

40 ST KUN KR. 5.999,-
Normalpris kr 9.224,-

Frit valg ml sort top eller  
helt rustfrit

Kvalitets 
toilet med 
indbygget 
macerator 
og skyl-
lepumpe 
samt hvid 
lakeret 
træsæde

USB BATTERI
KUN 495,-

AGM 75A Batteri 
KUN 995,-

80A  

ALM. DEEPCYCLE 
KUN 699,-

TRYKVANDSPUMPE
Kvalitets trykvands-
pumpe 

 - 3 kamre  
 - 11,6 ltr i min
 - 3,1 bar
 PRIS 698,-
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14. november 2015 indeholdt Thisted 
Posten en artikel om den sunkne Casa-
nova. Som skatteborger kan man have 
en mening om det, og det er skrevet 
med rødt fremover.

Bådejeren havde hverken ansvars- eller 
kaskoforsikring, og heller ingen penge. 
Derfor blev det kommunens opgave at 
hæve båden. Udgift ifølge Thisted Posten 
i omegnen af 50000,00 KR. vurderede 
Havnefoged Flemming Skaarup.

Båden har ikke været vedligeholdt i ad-
skillige år, og blev holdt flydende af en 
lænsepumpe. Strømforsyningen svigte-
de og båden sank.

Kedelig historie, men desværre set ad-
skillige gange andre steder. Man må 
spørge sig selv, hvor var havnefogeden? 
Han har set på båden  i flere år. Hvorfor 
var den ikke beordret fjernet, inden den 
sank. Det kunne med rimelighed være 
gjort tidligere, især da der ikke var forsik-
ringsdækning på båden.

Som sejler tænker jeg også, hvordan kan 

noget sådant ske. Mange sejlere har jo 
set båden, og vidst, hvor det bar hen. 
Havde et forsikringsselskab skulle hæve 
båden, så skulle vi andre sejlere også 
være med til at betale over vores forsik-
ring.

At finde et forsikringsselskab, der ville 
forsikre denne båd ville være svært; det 
ville nok være billigere at skrotte den. 

Men det ville stadig være ejerens, hav-
nefogedens, havnens eller pladsman-

dens ansvar, at afværge en 
sådan situation, da vraget 
burde være krævet fjernet. 

Jeg kunne også her have 
nævnt forsikringsselska-
bet, men havde de kendt 
tilstanden på båden, ville 
forsikringen uophørligt bli-
ve opsagt med dags varsel.

Men vi andre, hvis vi ikke 
vil betale for noget sådant 
selvforskyldt fremover, så 

må vi også åbne øjnene og ikke stilti-
ende se til. Vi må stille spørgsmål til de 
ansvarshavende, om nødvendigt sparke 
dem over skinnebenet, så de gør deres 
arbejde ordentligt og er deres løn værd.

Det kaldes rettidigt omhu at sørge for, at 
pengene ligger i vores lommer, og ikke i 
kommunekassen, eller bruges til unødige 
præmieforhøjelser.

Kai Mogensen
Kasserer i DFU

Dette er, hvad det giver sig ud for: ET VRAG….
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Skrotning af både
EUROPEAN BOATING ASSOCIATION (EBA) 
behandlede PÅ MØDET I Berlin d. 16/17-
10 2015, hvor DFU var repræsenteret 
ved Bent Hansen og Henrik Damsgaard 
Lovmand, problemerne ved at skrotte 
udtjente både.
Enkelte data belyser problemets omfang:
• I alt estimeres der, at være 6 millio-

ner lystbåde i Europa.
• Hvert år skrottes der 0,1% af disse, i 

alt 6000 både.
• For Stål- og træbåde er der god-

kendte nationale skrotnings- og gen-
brugsordninger.

• Gennemsnitligt koster det mellem 
kr. 6000,-at skrotte en 7m. båd og kr. 
125.500,- for 15m. båd.

• Hvoraf en ikke ubetydelig del er 
”vognmands omkostningen”.

Nordisk Båd Råd og EBA, samt et projekt 
nedsat af EU i 2013, BoatDIGEST, har 
parallel undersøgt mulighederne for en, 
eller flere løsninger på, hvordan det ville 
være både miljømæssigt og økonomisk 
at håndtere skrotningerne forsvarligt.

En undersøgelsen af problemet, der er 
udført af en arbejdsgruppe i Nordisk Båd 
Råd, indgår i et tilsvarende projekts re-
sultat fra EBA og er sammenskrevet til et 
fælles opfordring til EU om at udfærdige 
en Europæisk politik, der pålægger lan-
dene, hvordan skrotningen af udtjente 
både skal behandles og finansieres.
EU`s egen undersøgelse- BoatDIGEST fal-
der på linje med EBA`s undersøgelse og 
anbefaling.
Ikke mindst finansieringen af skrotnin-
gerne volder bekymringer, idet det ikke 
skønnes rimeligt, at det skal være bådens 
sidste ejer, der alene pålægges skrot-
ningsomkostningerne, der kan være be-
tragtelige.
Alle 3 projekter drager paralleller til bil-
industrien, der er pålagt krav om genan-
vendelse af materialerne i fremstillingen 
og et krav om at tage deres udtjente pro-
dukter tilbage.
Undersøgelserne viser, at mange af pro-
dukterne kan genanvendes i nye produk-
ter og herved mindske skrotnings- om-
kostningerne, men en god forretning for 

den sidste bådejer bliver det 
ikke.
Skal vi undgå flere og flere for-
ladte bådvrag på havnene, og 
andre steder, må der findes 
en økonomisk løsning, der in-
volverer hele bådindustrien og 
bådejerne (ved deres organisa-
tioner).
DFU slutter helt op om forsla-
get hvor, der oprettes en EU 
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fond, hvortil den til enhver tid værende 
bådindustri indbetaler et mindre gebyr, 
der opfanger omkostningen ved at skrot-
te vores (deres) udtjente både.  Bådin-
dustrien omfatter i forslaget ikke alene 
bådfabrikanterne, men inddrager også 
udstyrsindustrien, der leverer til fritids-
bådene, såvel til fremstilling og til ud-
skiftninger eller moderniseringer.
Omkostningen forventes ikke at belaste 
nyindkøb af både eller udstyr i nævne-
værdig grad. 
Bådindustrien har også fået øjnene op 
for problemet, idet der d. 16-11-2015, 
sammen med METSTRADE showet i Am-
sterdam, blev holdt den første konferen-
ce, hvor emnet var SKROTNING af både.
Hovedkonklusionen fra denne konferen-
ce var, at der rundt i Europa allerede var 
begyndende industriløsninger, og at flere 

lande seriøst arbejdede med problemer-
ne, både af miljømæssig art og omkost-
ningerne ved dette. 
Konferensen gentages d. 14-11-2016, 
hvilket EBA støtter og planlægger at del-
tage i.
EBA har som formål, at være rådgivende 
organ for myndighederne til gavn for fri-
tidssejlerne i Europa.  Dette projekt kan 
til fulde siges, at opfylde målsætningen, 
og EBA`s formandskab arbejder på at 
fremme dette projekt, såvel som andre 
projekter, der omfattes af målsætningen.

Bent Hansen og 
Henrik Damsgaard Lovmand

Nyt fra Kassereren
Opkrævningen for 2016 må være det 
første jeg kommer på. Udsendelsen for-
løb planmæssigt og postvæsenet forliste 
den sædvanlige mængde, hvilket viste sig 
da vi udsendte rykkere. Jeg kunne være 
bange for, at nogle også kunne være for-
svundet i reklamerne. Nok om det, ind-
betalingerne er gået fornuftigt, hvis jeg 
ser på mængden af skænd, jeg har fået. 

Spøg til side, men jeg må komme med 
et enkelt opstød: Siden vi udsendte op-
krævningerne har vi nok fået 75 udmel-
delser på grund af bådsalg og alder på 
medlemmet. Det overrasker ikke, men 
de 15 er kommet efter udsendelse af 
rykkere, og vi ville have sparet meget tid 

og mange kroner, hvis det var sket i no-
vember. Det er også jeres økonomi, jeg 
skriver om.

Selvopkræverklubberne har alle ydet de-
res med korrektioner m.m – tak for det.

I det store og hele har det været en for-
nøjelse at være kasserer i denne opkræv-
ningsperiode, og Alt Bogført har haft det 
væsentligt lettere ved denne opkræv-
ning.

Vi siger tak for forståelse ved de få mis-
forståelser, der er opstået. Vi er under 
et dusin.

Med sejlerhilsen
Kasserer Kai Mogensen
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Hellers
www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  

POP-/BLIND-
NITTETANG
En handy popnittetang med 
opsamlingsbeholder.
Til Al, CU, Steel og 
stainless steel- nitter, 
med dyser til størrelse 
3,2 , 4,0 , 4,8 , 6,0 , 6,4 nitter.
Denne tang er forbløffende nem 
at bruge, selv til 6,4 nitter.
Pr.stk
Pris 199 Kr. 
Best. nr. 123610

19900
Nittetang

Hellers Pris

BRANDSLUKKER
ALSIDIG OG KOMPAKT.
PFE-1 er verdens første kompakte brand-
slukker til effektiv slukning af brand, i 
både væsker og elektriske installationer.
Ingen rengøring efter brug.
100% ugiftig

PALM GLAS
SKRIDSIKKERT OG KRYSTALKLART 
Glassene er fremstillet af Tritan® plast, 
umulige at slå i stykker, har en 
klarhed som ægte glas.
Den helt unikke indstøbte 
farvede bund gør glasset 
skridsikkert, og virker 
samtidigt som 
bordskåner. 
Pris fra 68 kr.

PFE-1
Pris 399 Kr. 

Best. nr. 142900

39900
PFE-1

Hellers Pris

KOMPLET 
BRÆNDSTOF FILTER 

MED VANDUDSKILLER. 
10 Micron brændstof-/Vandudskilnings-
filter med top af komposit.
Komplet brændstof filter med vand-
udskiller. Toppen er fremstillet af kom-
posit, som har en meget lang levetid. 
Leveres med 10 micron spin-on filter og 
slangestudse til 10mm slange. 

(ekstra Filter indsats: best. nr. 152630-F )
 

Pris 599 Kr. 
Best. nr. 152630

14900
Puder 

Hellers Pris

18900
Løst filter

Hellers Pris

26900
Sengetøj

Hellers Pris

BLØD HYGGE
SENGETØJ , PUDER & TÆPPER
Flot maritimt design fra svenske Gripsholm.
Se de mange forslkellige designs på vores hjemmeside. 
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
Samson 28 sælges
28 fods kabinebåd, årgang 1984. 4 Sovepladser, 36HK ferskvandsnedkølet 
indenbords Mercedes motor, diesel. Skroget af glasfiber. Bredde 2,65m, 
dybde 0,8, vægt 3 ton.
Der er monteret bådstige og platform agter, samt ny presenning.
Der er køkken med håndvask, gasplus og køleskab, samt toilet. 
Derudover medfølger kompas, radio og redningsveste. Båden står 
p.t. på land og har hjemhavn i Holbæk.

Pris 75.000 kr.

Henvendelse til Pia Jacobsen
Mail: piajacobsen@msn.com

Yawl - Sindbad II. Et ikon i dansk sejlsport
Længde: 12.5 m, bredde 2,80 m. Trænger til renovering over vandlinjen. Står til 
besigtigelse på land ved Bregnør Havn - klar til overtagelse på yderst rimelige 
vilkår.

Kontakt: Johan Poorthuis - 65 32 27 29



22

Svensk Træsnekke sælges
5,5 meter svensk træsnekke med Bukh DV10 dieselmotor, mast og sejl. Ny skrue og 
skrueaksel.
Evt. sælges båd og motor hver for sig.  Samlet pris kr. 20.000,00.

Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

Sailtainer rullebom inkl. sejl sælges
Rullebom mærke Sailtainer med sejl kun brugt kort tid. Sejlet har været brugt på 
Maxi 120. Mastelig ca 12600mm 
og bomlig ca 4200.

Pris i alt kr 6.000,00

Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

Nimbus 2600 sælges
Årg 1986, model 87, med bovpropel og oliefyr samt en masse tilbehør. Ny motor fra 
2007, Volvo Penta D3-160 HS, sejlet 960 timer, ny propelaksel og propel, navigator 
Raymarine C 80, autopilot 
Raymarine S 100 trådløs 
fjernbetjening. Afrensning og 
afslibning af bunden i 2009, 
primning af bunden 6 gange 
VC Tar2 epoxy, og 2 gange 
VC 17M 

Pris 349.000,-

Henvendelse: Hans Christoffersen 
Tlf.: 51212111  hcstoffer@gamil.com
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LM 24
LM, årg. 1978 24 fod.
Indenbords motor 20HK Bukh, ferskvandskølet.
Mast med rullegenua, kort antennemast 
medfølger GBS Garmin 720S samt VHF. 
4 sovepladser. Toilet. 2 nye gasblus. Vask. 
Ny kaleche og meget andet udstyr 
bl.a. originale tegninger til aptering.
Evt. kan en Jolle med indenbords 
motor indgå i handlen.
Pris 90.000
Telefon: 6111 7665  Mobil: 3068 2455

Bådebyggerens egen båd, Utzon 45 kv. Spidsgatter sælges
En herlig tursejlerbåd.Længde 9,3 m. Bredde 2,85 . Blykøl på 2.1 ton. Indenbords-
motor 18 hk. Volvo Penta. Diverse nyere sejl og Furlex rulle-rebe genua. Vindror 
med kabel samt Raymarin autopilot. Båden er meget velholdt – skroget står i blank 
polsk lærk bygget på limtræsspanter. Overbygning i Burma teak. Dækket er med  
glasfiber på træ. Aptering i Honduras mahogny. Opvarmes af lille svensk  
brændeovn. Kemisk kloset og 70 l. ferskvandstank. Pantry med  2 blus og indbygget  
kompressor køleskab med lille frostbox. 6 køjer.
Båden kan beses i Ø. Hurup. 
Pris oplyses til seriøse købere.
Martin Nielsen, tlf: 4077 8264 (bedst efter kl. 19)
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Velholdt motorbåd Monterey 250 sælges
Båden er fra 2005 og i 2010 er der udover hvad der er standard i denne Monterey 
installeret oliefyr, Garmin 525s, GPS-tracker med abonnement hos Tripple-track, 
TV, trædeplatform i stævn, automatiske trim-flaps. Motor er Mercruiser 6,2 mpi 
med 325 HK. Motor og drev  
passet og plejet af Mercruiser- 
mekaniker. Har kun sejlet  
235 timer. Stået inde hver  
vinter. Yderligere info - 
evt. flere billeder, 
pris m.m. henv. 4226 3207.

Coronet 22’ 1974 sælges for 49.000,-
2006 Volvo Penta Benzin 135 HK indenbords med drev, servo og trimflaps, motor kørt 
150 timer. Ny 80L tank, 17 knob, båden renoveret 2005, alt el er helt nyt.
2 køjer, kompas, GPS, tovværk, fender, redningsveste, ildslukkere, 2 batterier, radio, 
cd, vinterstativ og presenning. Vinterserviceret på værft, alle bøger medfølger. Mindre 
båd kan indgå i handel.
En rigtig god båd at fiske fra og  
vigtigst af alt: Den er vandtæt!
 
Henvendelse til Ole Møllested,  
Faaborg på tlf: 2145 4801

Søges kort til Garmin 172c eller 182c
Følgende kort kan bruges Bluechart 
Meu021R Danmark øst og Sverige 
sydøst.

Henvendelse 20341949 eller 40824126  
Preben eller Kai Kasserer

HONDA PÅHÆNGSMOTOR 2.3 hk
Langt ben, luftkølet, 4 takt.
Brugt 10 timer.
Pris: kr. 4.250,-

Peter Jersild, Torvet 5. 4720 Præstø
Telefon: 5599 1033. Mobil 2940 2570



25

Wiking 28 sælges
28 fods motorbåd, årg. 1981, 5 sovepladser, Volvo Saab Turbo Diesel motor m. 130 HK. 
Ny kaleche, fast skrueaksel, 6 cylindret diesel, bovpropel trimplan, VHF radio, ekkolod, 
kortplotter, hardtop, kompas, anker, 4 stk fender, autopilot, køkken med god skabs-
plads, toilet/håndvask, koldt vand, køleskab. Båden ligger i Assens.
Pris 220.000,-
Mere information, tlf: 2333 5432 eller email: toto@youmail.dk

Båd sælges:
Invader amerikansk lege og trolleybåd med 90 hk Honda, fast tank, indregistreret trai-
ler, meget udstyr + vinterdækken,stereoanlæg, nyere batteri samt gps, meget let og  
meget nemt at traile, oprindeligt sejlet i tyske ferskvandssøer.
Minimumspris kr 67000
Henvendelse til Mads Søndergaard  
Mobil 2237 0549 
Email: maso@dadlnet.dk 
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Bådstativ sælges:
Nyt stativ til sejlbåd, købt til en 8 tons båd. Fejlkøb. 
Længde 3,5 m
Bredde 2,5 m
Benhøjde 0,8 m
Pris: 5.000 kr.

Med venlig hilsen
Palle Hansen, tlf. 2029 8027
email: pallehernst@gmail.com

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vogn
Vogn til motorbåd, kan bære mindst 25 ton. Står på Fyn. Bud modtages
Tlf: 6261 9964
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Danmarks Fritidssejler Union
  

   Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: www.dk-dfu.dk

           Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
      Telefon: 7022 9195  

Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle hverdage undtagen helligdage         
 E-mail: dfu@dk-dfu.dk 

Bestyrelsen 2016
Formand
Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670
E-mail: bent@baph.dk 

Næstformand
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: odsvej10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: saltofte@hotmail.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: kmknausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Facebook-redaktør
Henrik Damsgaard Lovmand
Laubsvej 73
7500 Holstebro
Mobil: 2812 7846 
Mail: dfu@damsgaard-lovmand.dk

Suppleant
Jørgen Petersen
Grønnevejen 4 Orehoved
4840 Nørre Alslev
Tlf: 5444 6076
Mobil: 4040 3079
E-mail: jporehoved@mail.dk

Suppleant
Asta Jørgensen
Kohavegyden 25
5672 Broby
Tlf: 2369 0545
E-mail: asta@jubii.dk

Juridisk rådgiver
Boris Damsgaard
Frihedsvej 8 3 tv
2960 Rungsted kyst
Tlf. 4586 1493 og mobil 4025 5019
E-mail: boris@damsgaard.biz



Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Danmarks Fritidssejler Union
Grønnevejen 4, Orehoved, 
4840 Nørre AlslevReturneres ved vedvarende adresseændring

Med oplysning om ny adresse
Til: 
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør


