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Deadline næste blad
Lørdag den 13. februar 2016
Michael B. Hansen, Sofievej 14,
4440 Mørkøv, tlf: 2264 2960
Email: web@dk-dfu.dk

1/4 side i farve
1/2 side i farve
1/1 side i farve

Kr. 400,00
Kr. 700,00
Kr. 1200,00

De anførte priser gælder for alle udgivelser i 1 år.
Ønskes der kun annoncering i et enkelt blad, bedes
redaktøren kontaktet.
Private

annoncer

til

“Skipperkisten”

sejlerne

imellem, indrykkes i op til 4 numre gratis, max
størrelse 1/2 side inkl. foto.

Større annoncer

henvises til annoncepriser.
Gengivelse af bladets indhold er kun tilladt med
tydelig kildeangivelse og efter tilladelse fra DFU.
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Klub kontingent:
1. Medlem af klub:
2. Enkeltmedlem:
3. Ekstra båd:

Kr. 215.00
Kr. 215,00
Kr. 245.00
Kr. 150,00

1 - 2 - 3 er inkl. ansvarsforsikring
Blad abonnement:

Kr. 100,00

Du modtager Fritidssejleren 4 gange om
året - men du har ikke ansvarsforsikring
eller stemmeret
Forsidebilledet er af båden ”Love-love”, et
projekt af Julien Berthier, se flere billeder
på
http://www.julienberthier.org/Lovelove.html.

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:
European Boating Association (EBA)
Inland Waterways International (IWI)
Deutsche Motoryachtverband e.V.
(DMYV) samt observatør i
Nordisk Bådråd (Nordbåt)

Redaktør:

Annoncepriser

Medlemspriser 2015

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens
Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg
vedrørende fritidssejleruddannelserne
og i Friluftsrådet.
Du kan læse om Friluftsrådets
aktiviteter på
www.friluftsraadet.dk
Alle fritidssejlere og andre
interesserede kan blive medlem af
Danmarks Fritidssejler Union.
Medlemskab omfatter en
ansvarsforsikring for fritidssejlere
uden ekstra betaling.

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 2015

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

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

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

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

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

Juridisk rådgiver
Boris Damsgaard
Frihedsvej 8 3 tv
2960 Rungsted kyst
Tlf. 4586 1493 og mobil 4025 5019
E-mail: boris@damsgaard.biz
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Formanden har ordet
Nogle foreninger fungerer super godt, andre kører på pumperne - hvorfor?
Hvad består en forening egentlig af og hvad holder den sammen? Spørgsmålene og
svarene på dette giver et fingerpeg om hvad, sammenhængskraften i en forening er.
Svarene er naturligvis mangeartede, men katalogiseres disse fremstår der ganske
ofte flere fælles træk.
Fælles for svarene, og den gode forening er, at hvis der ikke er opbakningen til
idégrundlaget og til fællesskabet i klubben/foreningen, så lever foreningen ikke
selvom den jo nok kan siges at eksisterer. Den er reduceret til et organ, der
administrerer bådpladser!
Er det Bestyrelsen arbejde der gør, at tingene lykkes? Eller har medlemmerne også
en indflydelse?
Begge forholdene må jeg, med min erfaring, absolut besvare positivt.
Foreninger startes ved en samling omkring en ide, der i vores tilfælde har noget
med både og oplevelserne på vandet at gøre. Når tilstrækkeligt mange har fundet
sammen om idéen, indkalder ildsjælene til en stiftede generalforsamling, for oprettelse af en KLUB eller et BÅDELAUG. Dette er den danske fremgangsmetode.
Der skal nu findes en bestyrelse, der oftest sammensættes af ildsjælene og arbejdet
kan begynde.
De første år forløber, som oftest ganske fint, og uden større ”søslag”, men hverdagen
slider og udskiftningerne står for døren. Her begynder problemerne oftest, at tordne
sig op, for hvem skal og vil påtage sig et bestyrelses arbejde? Oftest er det utaknemmeligt, besværligt og ulønnet.
Her kommer medlemmernes forpligtigelse overfor foreningen stærkt ind i billedet.
Desværre ser vi ofte, at havnepladsen og medlemskabet af foreningen opfattes, som
en parkeringsplads og interessen for foreningen og dets arrangementer kan findes
på et meget lille sted.
Bestyrelsen har naturligvis et kollektivt ansvar for, at foreningens trivsel er
tilfredsstillende, hvorfor jeg her vil forsøge, at gengive en opskrift, med ingredienserne på en samarbejdende bestyrelse:
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1 kg lyst til bestyrelses arbejdet (mangelvare?)
1 flaske samarbejdsvilje (helst med promiller)
1 dåse erfaring
2 dåser tålmodighed (flere kan tilsættes efter behov)
1 kop respekt for andres meninger og personer
4-5 kvikke hoveder (kan sættes i blød og modnes)
Retten opvarmes til kogepunktet, uden at koge over, lad det simre og tilsæt lidt
tempo og server det med behændighed og et passende humør.
Undgå for megen nedfrysning og syltning.
Omgangstonen blandt medlemmerne på havnen har også en stor effekt for
foreningens almenvel, så pas på, at dette forgår med gensidig respekt, og hjælp
hinanden. Et lille smil og en hilsen betyder meget!
Arbejdsformen i bestyrelsen betyder bestemt også meget. Udtrykket KLUBEJER
skræmmer ethvert medlem langt væk og umuliggør hvervning til de nødvendige
udskiftninger. Arbejdsbyrden deles efter den enkeltes forudsætninger for at varetage
posten således alle oplever tilfredsstillelse ved arbejdet og ikke føler sig overbelastet.
Et er arbejdsbyrden, noget andet er formen og tonen.
Her kan jeg anbefale, at alle involveres i de fælles opgaver og, at udtrykket JEG
udelades og erstattes med VI formen.
Ændringer i rutiner, eller løsninger af de opståede problemer, kan være simple
og umiddelbare, men ofte er der flere måder en sag, eller problem kan løses på.
Fremdrag f.eks. 3-5 løsningsforslag på problemet, uden at diskutere disses fordele
eller ulemper, og behandel forslagene systematisk.
Et problems løsning består i såvel en teknisk, som en personlig accept af
løsningenerne.
Gradueres forslagene i en teknisk og en acceptabel personlig niveau, efter en
10-skala, der ganges med hinanden, er det meget ofte den mindre tekniske løsning,
men med den større personlige accept, der opnår den højeste score, og viser sig
mest holdbar.
Medlemmerne i foreningen fornemmer hurtigt, om der er en god stemning i
bestyrelsen og er på denne baggrund lettere at motivere til, at tage en tørn i bestyrelsen.
Opbakningen fra medlemmerne er livsnerven for enhver forening og dens
overlevelse, så kort kan det siges.
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Udfordringerne for bådfolket er således ikke blot de dårlige priser og
afsætningsmulighederne for vores både, men mere at fastholde og udbygge
klubånden så alle føler sig velkomne og hjemme i klubben og på havnen.
DFU´S generalforsamling står foran os, se indkaldelse her i bladet, og bestyrelsen vil
ikke være kede af, at få en henvendelse fra et eller to medlemmer der vil være med
til at trække læsset. Kontakt mig, om du har interessen.
Danmarks Fritidssejler Union
Formanden

Kære medlem. På www.dk-dfu.dk, klik på ovenstående billede og deltag i en
spørgeskemaundersøgelse om din adfærd på havet. Spørgeskemaet er en del
af en større undersøgelse for Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden. Der
bliver trukket lod om 3 iPads blandt besvarelserne.
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GØR BÅDEN EFTERÅRSKLAR NU!
PALBYfLex Presenninger
F.eks 6x10 meter

SPAR

KUN

20%

959,-

DÆKSTATIVER
F.eks 10 meter, 3. pos. - KUN

9.599,-

20%

PÅ ALLE NOA
STATIVER

PÅ ALLE
PALBY FLEX
PRESSENNINGER

PALBYfLex

SPAR

Presenninger

En presenning beskytter mod vind og vejr.
Anvendes til overdækning af både, huse osv.
Palby Flex presenninger er en slidstærk presenning af 240
g/m2 armeret klar
plast med forstærkede kanter og polykarbonat øjer med 50
cm mellemrum.
• Ultraviolet beskyttelse mod sollys.
• Nem at arbejde med – let, blødt og fleksibelt materiale
• Miljøvenlig og økonomisk – kan genbruges og forurener ikke
ved forbrænding
1,5 m

3m

Size: 4 x 8 m

5m

4m
Varenr. : 04.1695

FACONSYET BÅDPRESENNING - Leveres med opbevaringstaske
og 15 ankerstropper

A

.dk
Palbyflex presenning A4.indd 1

04/06/10 10.33

B

C

BOVPROPELLER
F.eks 60 composit/mono - KUN

9.999,SPAR

20%

PÅ ALLE
MAX POWER
BOVPROPELLER

OLIESUGE PUMPE
6 ltr. incl. slange

Vores pris

349,Spar 180,-

En times råd og vejledning ombord på din båd. Har
du nogle spørgsmål omkring din eksisterende installationer, som du vil have afklaret, kan en fagmand
måske være løsningen.

PRIS 395

Priser fra

6.495,Vi kan naturligvis også hjælpe dig med vinterkonservering af din motor eller bådens øvrige
udstyr, så den er klar til foråret.

/ time

ex. moms

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Solid og
næsten
lydløs
bådvarme
på enten
diesel eller
petroleum

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106
www.baadservice.dk

VINTER ÅBENT: Hverdage ml. 10-17 - lørdage 10-15
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Aftalen mellem Danmarks Fritidssejler Union og
YACHT-POOL
Når man tænder sin computer, så skal den ofte opdateres for at være med på
det sidste nye.
DFU’s aftale med YP har ikke været igennem en sådan proces i adskillige år, så
derfor har vi givet aftalen et serviceeftersyn, både på ansvarsforsikringen og
kaskoaftalen.

Ansvarsforsikringen

Der er ikke de store ændringer, men ved vores vedtægtsændringer på sidste generalforsamling vedr. kontingentbetalingstidspunkter og en ny tekst
i aftalen, er der nu samklang mellem vedtægter og aftale med YP. Tidligere
havde vi en mundtlig aftale vedrørende dækning i første del af året, hvilket
for så vidt var fint, men en skriftlig aftale kan i påkommende situation bedre
udelukke misforståelser.

Kaskoforsikringen

Her er der nogle små ændringer man som forsikringstager vil opleve som positivt.
Hastighedsbestemmelsen om 19 knob er faldet bort, nu vurderes bådtype
og motorstørrelse individuelt, og er der ikke harmoni i det ægteskab, kan det
ikke godkendes.
DFU kan stadig give et overslag over kaskoforsikringens præmiestørrelse, men
YP gør det gerne selv, da det forenkler behandlingen og YP kan i DFU databasen se bådens data.
Det er stadig sådan, at ansvarsforsikringen er med i kontingentet til DFU,
hvorimod kaskoforsikringen tegnes individuelt hos YP, og derfor kan have andre forfaldstider.
Sluttelig skal siges, at serviceeftersynet er udført af DFU og YP i fælles-skab
med et godt og konstruktivt samarbejde.
Kai Mogensen
Kasserer
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Kontingentopkrævning for 2016
Som jeg før har skrevet om, så er opkrævningstidspunktet for kontingent
ændret fra og med 2016. Andetsteds i bladet kan I læse noget om hvorfor.
10. november udsender vi opkrævning for 2016.
1. december er forfaldsdag.
10. december er sidste rettidige betalingsdag.
Derefter udsendes rykkerskrivelser med et rykkergebyr på 50 kroner. Betal
til tiden og køb en flaske rødvin til julen, den får I mere glæde af end et rykkergebyr.
Sidste år overså – bevidst/ubevidst – nogle opkrævningsgebyret fra Nets.
I år sendes opkrævning på det lille beløb – godt 5. kr. – plus de 50 kroner i
opkrævningsgebyr. Det gøres for at alle er ligestillet.
Er man ikke tilmeldt betalingsservice, så gør det, da det forenkler det for alle,
og sikrer betaling til tiden.
Selvopkræverklubber får tilsendt en medlemsliste omkring 1. december, og
denne liste bedes revideret og returneret til os senest 10. december. Denne
liste bruger vi til at sende opkrævningen ud efter, og betalingsfristerne / betingelserne er de samme som vores aftale for de foregående år.
Kai Mogensen
Kasserer

BE BE BE
Har man solgt båd eller af anden grund ikke skal på vandet i 2016 så fortæl
os det inden vi sender opkrævninger ud 10. november. Så sparer vi arbejde,
klubben penge og i ærgrelsen over at modtage en opkrævning I alligevel ikke
ønsker.
Ring på 40824126 eller 70229195.
Kai Mogensen
Kasserer
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Nittetang

KOMPLET

BRÆNDSTOF

199
Hellers Pris

POP-/BLIND-

00

MED VANDUDSKILLER.

10 Micron brændstof-/Vandudskilningsfilter med top af komposit.
Komplet brændstof filter med vandudskiller. Toppen er fremstillet af komposit, som har en meget lang levetid.
Leveres med 10 micron spin-on filter og
slangestudse til 10mm slange.

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.

FILTER

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

Pris 599 Kr.

Best. nr. 152630

Løst filter

00
189
Hellers Pris

Best. nr. 123610

BLØD HYGGE

SENGETØJ , PUDER & TÆPPER

Flot maritimt design fra svenske Gripsholm.
Se de mange forslkellige designs på vores hjemmeside.

Sengetøj

00
269
Hellers Pris
Puder

00
149
Hellers Pris

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.

BRANDSLUKKER

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

Pris 399 Kr.

Pris fra 68 kr.

PFE-1

Hellers

00
399
Hellers Pris

Best. nr. 142900

www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup
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Vigtigt - er din e-mailadresse korrekt?
I medlemmer er fordelt over hele landet og vi mødes sjældent personligt.
Kommunikation og meddelser er af samme årsag ekstrem vanskeligt og en
stor udfordring. DFU forsøger, gennem hjemmesiden og bestyrelsens åbne
profil med bestyrelseslisten i bladet, hvor vore oplysninger om telefon nr. og
e-mail adresser, sammen med sekretariatets telefon nr. er offentliggjort, at
fremme en aktiv kommunikation med jer.
DFU’s mulighed for at kontakte jer er om ikke lige så god, så dog mulig idet vi
har noteret, såvel telefon nr., som e-mailadresse sammen med oplysninger
om jeres postadresse og bådenes data.
Vi modtager desværre blade retur med oplysning, at adressaten er flyttet,
og bruger en del frivillig tid på at efterforske, rette adressen og eftersende
bladet. Til dette og andre formål er det meget besparende med en
korrekt e-mailadresse, som naturligt ændres over tid og af forskellige årsager.
En ændring kan være svær at meddele alle, som har behov for at være
opdateret. Det forstår vi godt.
Dette blad du har modtaget er unik, fordi det sendes til alle medlemmer
(også med et eksemplar til de med flere både), fordi 2016 års policen med
forsikringsmærkatet er indklæbet.
Idet alle modtager bladet, selvom de tidligere har indikeret at ville læse
bladet fra hjemmesiden, benytter vi lejligheden til at bede om I vil kontrollere
den e-mailadresse vi har registret stadig er den rigtige.
På bladets bagside, sammen med postadressen, er anført jeres medlemsnr.
og e-mailadresse. Skulle den være ændret vil vi gerne modtage den nye. Er
der ikke anført nogen e-mailadresse er det fordi vi ikke har den, og vil gerne
bede til at I vil sende den til os.
Send den til: bent@baph.dk sammen med jeres medlems nr. og navn. Det vil
blive modtaget med taknemmelighed.
Danmarks Fritidssejler Union.
Bent Hansen
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Dansk SøRedningSelskab (DSRS)

Et godt alternativ, såfremt du har behov for assistance til søs
DSRS er en almen nyttig forening, der har til opgave, at hjælpe fritidssejlere ved havari, grundstødninger, motorstop og andre situationer, hvor der
kan være behov for hjælp.
Organisationen er en søsterorganisation til det svenske Sjøredningsselskab
SSRS og har lignende organisationer i det meste af verden og er tillige medlem
af den internationale International Maritime Resscue Federation IMRF.
Mange af disse opgaver klares i dag typisk lokalt fra havne, hvor der er
oprettet klub/bro lister. Men det er ikke altid muligt at finde en privat båd og
besætning, der er villige til sådanne opgaver. Herudover kan situationen
spidse lidt til ved en bugsering, hvis det blæser op eller ved en grundstødning.
Det er i dette lys man skal se berettigelsen af DSRS.

Ca. 250 gange om året bliver DSRS kaldt ud til nødstedte både som DSRS
hjælper til nærmeste havn. DSRS kalder det forebyggende søredning.
I øjeblikket er der etableret 10 lokalafdelinger af DSRS: Helsingør,
Kerteminde, Bregnør, Rudkøbing, Spodsbjerg, Lynetten, Årø, Lynæs, og Køge.
En ny afdeling er under etablering i Smålandsfarvandet, da DSRS netop har
lukket afdelingen i Nykøbing F.
DSRS har planer om at blive landsdækkende, så man dækker de dele af indre
danske farvande, hvor mange fritidssejlere færdes.
12

Kort udrykningstid

Alle DSRS lokalafdelinger opererer med en udrykningstid fra
alarmering til havnen forlades på under 20 minutter. Besætningerne har som
minimum speedbåds- og VHF certifikat, teoretisk del af duelighedsbevis og
førstehjælpskursus. Besætningerne har desuden gennemført et særligt
”search and Rescue kursus” (SAR) så de kan deltage i fx eftersøgninger ledet
af Værns Fælles Kommando (VFK) – tidligere SOK.

Alarmering

Har du brug for assistance til nærmeste havn kan du kontakte vagthavende på den nærmeste DSRS station direkte. Du kan se telefonnummeret på
www.dsrs.dk – eller i medlemsmaterialet som du får tilsendt når du melder
dig ind. Er du i tvivl – eller har du ikke mulighed for selv at finde telefonnummeret kan du altid ringe til VFK på 72 850 000 eller kontakte Lyngby Radio
over VHF kanal 16.
Er du i en nødsituation skal du altid kontakte VFK eller Lyngby Radio.

Hvad får man for et medlemskab

Alt efter hvor man bor kan det variere noget, hvad man får ud af et medlemskab,
udover at støtte et godt initiativ. Ud over adgang til hjælp fra alle DSRS lokalafdelinger, får du adgang til hjælp fra alle Svenske redningsstationer.
Langs Øresundskysten er: Barsebäckshamn, Falsterbokanalen, Lomma,
Mölle/Höganäs, Råå, Trelleborg og Ystad. Ud over muligheden for assistance
langs med hele den svenske kyst er der også mulighed for assistance i Norge
og i Finland – alt dækket af et kontingent på kr. 550 pr. kalenderår
Er du interesseret i at følge aktiviteterne hos DSRS, kan du på følge med på
hjemmesiden:

http://www.dsrs.dk

Har du lyst til at være medlem af DSRS, eller vil du vide mere, så kontakt sekretariatet på telefon nr. 27 60 11 00 mellem kl 09:00 - 15:00 på hverdage eller
e-mail:dsrs@dsrs.dk.
DSRS Bestyrelse
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Rabat aftale med Sadolin i Glostrup

DFU har indgået en rabat aftale med Sadolin Glostrup, de giver 25 % på blandt andet
Hempel produkter.
Vi håber rabat aftalen kan have interesse for vores medlemmer.
Venlig hilsen Bestyrelsen.
Sådan er DFU aftalen:
Som fordelskunde i Sadolin Glostrup A/S har I nu mulighed for, at foretage meget
fordelagtige indkøb på hele vores varesortiment.



Klik ind på www.sadolin-glostrup.dk og tilmeld dig som fordelskunde
Eller send os en mail for at rekvirere et købstilbud.



Nedenfor ser I vores produkter som er omfattet af aftalen

25 % rabat på :
Sadolins malervarer, Pinotex træbeskyttelse, Facademaling, Vægbeklædning, Tapet,
Junckers lak & olie,Trip Trap plejeprodukter, Spekter,
Hempels Yacht samt Mirka at slibe produkter.
( På kampagne priser samt hjemtagne varer opnår I 15 % . )

15 % rabat på:
Faber og Velux solafskærmning, Ege tæpper, Tarkett linoleum og vinylgulve
Har I spørgsmål om materialevalg, forbrug, farvevalg etc. eller opstår der
andre farverige drillerier er I meget velkomne til at kontakte os på
mail : sadolin@sadolin-glostrup.dk eller tlf. 43 96 05 37
Vi leverer jeres varer fragtfrit i hele Danmark.
Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at ovennævnte tilbud kun er gældende i
SADOLIN GLOSTRUP A/S - HOVEDVEJEN 65
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I henhold til DFU`s vedtægter § 8 indkaldes der til ordinære
generalforsamling
Lørdag den 23. januar 2016 kl.11.30
Generalforsamlingen afholdes hos Restaurant Pavillonen, Handbjerg Marina, 7830 Vinderup.
Kl. 11:30 Spisning: DFU er vært ved en beskeden anretning til alle, der er tilmeldt
generalforsamlingen.
Kl. 12:00 Ordinær generalforsamling, herunder registrering og udlevering af stemmesedler.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2015)
5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
(1/1 2015 til og med 31/12 2015)
6.a. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår (2016) og et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår (2017) til godkendelse.
6.b. Fastsættelse af kontingentet for 2017 ref.§ vedtægtens § 6.
7. Indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag
b. Indkomne forslag
8. Valg: Til bestyrelsen
Kasserer for 2 år
2 bestyrelsesmedlem - for 2 år
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - hver for 1 år
10. Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1år.
11. Valg af 2 revisorsuppleanter – hver for 1 år
12. Eventuelt
Rækkefølgen for punkterne kan ændres efter generalforsamlingens bestemmelse.
Forslag, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og
bestyrelsen i hænde
senest den 03-01- 2016
Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen til DFU’s sekretariat
senest den 15-01-2016
Telefon: 70 22 91 95, alternativt på mobil nr. 26 39 35 21 eller dfu@dk-dfu.dk.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med en god og saglig debat. Der serveres kaffe og brød
under generalforsamlingen
Bestyrelsen
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Forstå din motors kølesystem
Motoren i din båd producerer under driften varme ved forbrændingen, og ved de roterende motordeles friktion i motorolien, der også
producerer varme, som overføres til motorolien og til motorens
metaldele, cylindre, topstykker og motorblokken.
Bortledes denne varmemasse ikke bliver resultatet en sammenbrænding af
motoren! Der er derfor alt muligt grund til, at være påpasselig og at overvåge
motorens kølesystem.
Fra gammel tid blev vandet, hvori båden sejlede, brugt som kølemiddel, det
var jo lige ved hånden og installationen var billigt og let forståeligt.
Problemet med denne fremgangsmåde er, at vandet indeholder salte i varierende mængder, alt efter farvandets beskaffenhed. Disse salte virker tærende
på motorens metaldele og ætser disse langsomt op. Specielt er topstykkerne,
med deres tynde metalvægge udsatte. Søvandet virker også som elektrolytter, der medfører elektriske tæringer.

Eksempel på en saltvandskølet installation

For imødegåelse af disse tæringsproblemer fremstilles motorerne i kraftigt
støbejern, således der var noget at tære af. Tænk blot på f.eks. gamle
Hundesteds-motorer. Man fandt også ud af, at montere offermetal, der blev
”spist” før tæringen spiste af motoren metal. Offermetal er fremstillet af zink,
der skrues ind i motoren på de mest udsatte steder.
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En yderlig ulempe, ved at køle med søvand er, at der udfældes kedelsten,
når temperaturen kommer over 54 grader C. Kedelsten består af forskellige
salte og kalk, der ved udfældningen lægger sig i kølevandskapperne, hvorved disse langsomt tilstoppes, med manglende køling og sammenbrænding
af motoren, til følge.
Men nemt var det trods alt, blot at montere en simpel pumpe, trukket af
motoren, der sugede søvandet ind og trykkede det gennem motorens kølesystem og kanaler for endeligt, at pumpe, det nu opvarmede søvand overbord
igen.
Udviklingen, specielt i bilindustrien, der jo ikke kan benytte søvandet til køling,
medførte overgangen til ferskvand i kølesystemet, hvor luften af en vifte trækkes gennem en køler, og derved overfører motorvarmen til luften.
Bådindustrien adopterede dette ferskvandskølings system, men bibeholdt
søvandet, som kølemedie i stedet for luften.
Mig bekendt bruges luftkølede motorer kun i fiskebåde, der lander på stranden f.eks. i Lønstrup, hvor risikoen for der suges sand ind i kølesystemet, der
bliver tilstoppet af sandet, er aktuelt.
En yderligere fordel ved køling med ferskvand er også, at motorerne kan
operere med en driftstemperatur på 80-85 grader C. og herved kan der opnå
en forbedret brændstofs økonomi.
Afkølingen af det opvarmede ferske vand foregår gennem en køler (i det
maritime kaldet varmeveksler), hvor det opvarmede ferske vand, af en på
motoren monteret eller på bygget, kølevandspumpe trykkes gennem varmeveksleren. En anden pumpe suger søvand ing gennem en bundventil og trykker
søvandet gennem varmeveksleren. Herved overføres varmen fra det ferske vand til søvandet. Søvandet udledes fra varmeveksleren til den dobbelt vægget udstødnings manifold og videre ud gennem udstødnings røret,
hvorved disse afkøles samtidigt. Temperaturen i motorrummet sænkes også
væsentligt som følge heraf.
Udstødningsrøret, eller slangen, skal oplægges på en måde hvorved der
fremkommer en såkaldt VANDLÅS, eller der kan være monteret en separat
vandlås, hvor kølevandet opsamles. Når udstødningstrykket er opbygget, til
et tilstrækkeligt niveau, blæser det kølevandet ud, herved fremkommer den
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karteristiske hvæsende og stødvise vandudsmidning gennem udstødningen.
Konstruktionen, med udledningen af kølevandet igennem udstødningen,
kan, hvor det ikke lykkes trods flere forsøg med at starte motoren, medfører
opfyldning af udstødningssystemet med søvand, hvilket kan forårsage vandfyldning af en eller flere cylindre, idet søvandet, gennem de åbne udstødningsventiler kan løbe baglæns og ind i cylinderne. Årsagen hertil er, at
søvandspumpen under startforsøgene pumper kølevand ind, men at det manglende udstødningstryk ikke trykker kølevandet ud og systemet herved fyldes
med søvand.
Et andet problem kan være vandstandsforskellen imellem søvandspejlet og
motorens vandspejls niveau. Hvis motorens vandspejl ligger under søvandspejlet vil der kunne opstå en hævertvirkning, der bevirker, at søvandet
flyder ind og forsøger at udligne forskellen. Løsningen på dette problem er,
at indfører en niveauafbryder, eller at føre slangerne i en bue op i en såkaldt
omvendt vandlås således forskellen i niveauerne ophæves.
Niveauventilen er et hus, med en fjederbelastet ventil der åbner når der ikke
er tryk i røret/slangen, og ophæver derved effekten. Denne ventil bør efterses
og renses når båden sættes på land og kølesystemet konserveres, idet den
kalker til og effekten mistes.

Eksempel på en varmeveksler.

Søvandet, der suges ind i motoren, kan være forurenet med tang og f.eks.
vandmænd etc. Disse, for kølesystemet fremmedlegemer, sies fra ved, at
passerer gennem et søvandsfilter for, at undgå tilstopning af kølekanalerne.
Dette filter er fremstillet med et gennemsigtigt låg, der kan skrues af, og sien
i filtret kan renses. Husk at lukke bundventilen før rensningen og på ikke,
at beskadige O-ringen, der skal bruges igen. Låget må kun spændes med
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HÅNDEN! Den er typisk af et plastmateriale.

Eksempel på et søvandsfilter.

En vigtig bestanddel af kølesystemet er pumpen, eller pumperne, der
cirkulerer vandet gennem kølekanalerne og udstødningssystemet, både det
ferske- og søvandet.
Her anvendes 2 typer, en indbygget-, eller en påmonteret vingepumpe
(sammenlignelig med en bils vandpumpe) og en impellerpumpe, hvor
pumpelamellerne er af neopren-gummi.
Både den indbyggede og den påmonterede impellerpumpe (oftest benævnt
som en JOHNSON Pumpe, idet denne pumpe var patentbeskyttet) drives med
en kile- eller tandrem drevet af motorens fortøj.

Eksempel på en indbygget vinge-kølevandspumpe
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Eksempel på en på bygget impeller pumpe, med et udskiftningskit.

Den viste O-ring kan være en tynd papirpakning som vist på figuren.
Det anbefales at udskifte rotoren hvert år, idet lamellerne kan knække af og
føres ind i kølekanalerne eller rørene, med restriktion af kølevandet til følge.
Oftest viser det sig ved det bliver vanskeligt, at holde kølevandet på den
angivne temperatur eller, at der udledes mindre kølevand gennem
udstødningen end normalt. Manglende kølevandsmængde vil også medfører
en højere kølevandstemperatur, så hold øje med niveauet!
Som på en bil installation er der monteret en ekspansions tank, hvorigennem
påfyldning af kølevæske foretages. Tanken er ofte en overset men nødvendig
installation, idet der her opfanges, den med opvarmning, forøgede kølevæske,
og trykket stiger til ca. 7 bar. Kan denne forøgede volumen ikke rummes, vil
det svageste sted i kølesystemet sprænges. Dækslet på ekspansionstanken er
udformet, som en over-, og undertryks ventil, hvorfor den ikke må åbnes med
et snuptag, men skal åbnes langsomt, så overtrykket kan slippe ud.
Undertryks ventilen tillader udligning af overtrykket, når den ved
opvarmningen forøgede volumen, ved afkølingen igen reduceres.
Ferskvand fryser ved 0 grader C. og for, at undgå frostsprængninger i
kolde perioder skal kølevandet, enten aftappes eller, tilsættes kølevæske efter
samme recept, som på en bilmotor. Hvad der foretrækkes er individuelt, men
en 50% blanding giver en god beskyttelse.
Personlig foretrækker jeg tilsætning af frostvæske, og at udskiftes dette hvert
andet år.
Frostsikringen af kølevæsken har ydermere den fordel, at additiver tilsat
kølevæsken beskytter motorens indre dele mod tæringer.
Ved ferskvands kølede motorer, med søvandskølede varmeveksler, skal denne
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side af kølesystemet tømmes for vand og gennemskylles med ferskvand, når
båden sættes på land.
Den mest enkle måde er, efter båden er landsat, at åbne søvandsfiltret og tilføre ferskvand direkte til filtret (med en vandslange eller fra en dunk) og skylle
godt igennem. Til sidst tilsættes en frostvæske blanding hvorved de beskyttende additiver kan gøre deres virkning i søvandssiden og i udstødssystemet.
Husk alt vandet skal aftappes udstødnings systemet.

Slut gennemskylningen af med, at stoppe udstøds røret til med en olievædet
klud og luk søvandets bundventilen, herved forhindres den fugtige efterårs og
vinter luft, at tære på udstøds manifolden, rørsystemet og udstøds ventilerne.
Et forenklet installation, der forener fersk-, og søvands kølingen, er RØRKØLING
systemet, hvor det opvarmede kølevand, via en pumpe, trykkes gennem udvendige monterede rør (oftest en form for kobberrør), hvor søvandet foretager
afkølingen. Mængden af opvarmet kølevand, der sendes gennem kølerøerne,
bestemmes af en termostaten, hvorved temperaturen holders på den af termostaten forudbestemte indstilling.
Systemet er meget anvendt i fiskerflåden og er også installeret i mange motorbåde.
Fordelen er den forenklede pumpeinstallation, og at man ikke skal huske at
lukke bundventilen efter endt sejlads. Hertil kommer en mindre risiko for
rusttæringer på udstødsventilerne, der ikke udsættes for saltpåvirkning som
følge af at udstødsmanifold og rør ved denne installation ikke køles, men
fungerer som en såkaldt tør udstødning.
En ulempe der må tages stilling til ved større installationer, er den højere
temperatur i motorrummet og i udstødsmanifolden og udstødsrøret eller
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slangen, med dennes gennemføring i båden.
Ændring til en såkaldt våd installation er, at på bygge en pumpe, samt en
bundventil og et søvandsfilter, der leder søvand igennem en vandkølet udstøds manifold og overbord igennem udstøds røret. Herved bliver temperaturen i motorrummet og udstøds røret væsentligt lavere.
Hvad der foretrækkes beror på pengepung og de i båden værende fysiske
muligheder.
Danmarks Fritidssejler Union
Poul Hansen

Bedre mobildækning til søs
Sejlerlatinen har indtil nu været, at fraråde sejlerne at stole på
mobiltelefoni i en nødsituation og i stedet henvise til en VHF radio med
kontakt til SOK over Lyngby Radio.
Svenska Båtunionen informerede på Nordisk Bådråds-mødet i København om
TDC`s offentliggørelse om, at de nu har forbedret mobil dækning til Søs, hvilket
ændrer den gældende sejlerlatin om kommunikation, ved opståede uheld/
hændelser til søs. En granskning af den Svenske ulykkesstatistik viser, at mange
alarmeringer er modtaget hos det Svenske redningsberedskabet via
mobiltelefonen. Faktisk så mange, at de for den kommende sæson iværksætter
en kampagne om brugen af mobiltelefonen til søs som alarmerings mulighed.
Denne kampagne vil fremhæve, at mobiltelefonen skal være i et vandtæt etui,
idet mobiltelefonen ikke tåler vand.
Vi fik forevist dokumentationer af hændelser, hvor alarmopkald var
modtaget fra mobiltelefoner og billeder af personer i vandet, der
samtalede med familien i land med mobiltelefonen.
I Bådmagasinet`s september-nummer bekendtgør TDC, at der er skruet op
for den maritime mobile dækning, hvilket som de skriver: “Nu kan færger,
lystsejler og lystfiskere også få glæde af TDC`s mobilnet til søs.”
Naturligvis er denne nyhed glædelig for søfarende og kommer på et
tidspunkt, hvor Lyngby Radio stadigt indskrænker sin civile dækning omend
dette naturligvis ikke er en opfordring til, at undlade at installere en VHF radio
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og at erhverve det tilhørende radio certifikat, men skal ses som en udvidelse
af sikkerhedssystemet på havet.
Ref. TDC`s fakta klumme, nu dækker mobilnettet:
Ved udadvendte kyster dækker TDC ca. 80 km. ud over havet på både 3G og 4G.
Ved indadvendte kyster dækker TDC ca. 30 km. Over indre farvande på både 3G og 4G
nettet.
På 2G (kun tale) dækker TDC ca. 60 km. Ud over vand ved alle kyster.

TDC udtaler også: “Vi vil gerne understrege, at mobiltelefonen, trods bedre
dækning til søs, aldrig kan erstatte den traditionelle VHF radio, der stadig er
et absolut must, når man sejler.”
Sammenholdes TDC`s annoncering, om den bedre mobildækning, med den
Svendske undersøgelse og erfaring, må vi glæde os over, at mulighederne for
at kunne kontakte omverdenen, ved ulykke og hændelser på havet er forbedret.
Men husk det vandtætte etui, eller vil muligheden måske være lige meget!
Bestyrelsesformand DFU
Bent Hansen
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De kystnære vindmølleparker
En alvorlig hindring for fri sejllads
Myndighederne tromler fortsat fremad med etableringen af de 6 planlagte
vindmølle parker i de nære farvande, hvilket vil være til meget gene for såvel
fritidsfolk, som for naboerne og turister der får spoleret, for sejlernes vedkommende, deres frie udfoldelse og naboerne, der vil opleve en visuel forurening af dimensioner.
Tænk hvis sejlerne var lige så sjælden en art, som en sjælden frø art, der
beviseligt har fået større projekter til at falde eller blive ændret. Nu er vi bare
skatteborger, der også i denne her sammenhæng er fredløse.
Godkendelsesproceduren kører videre, hvilket har medført offentlige
fremlæggelse af projekterne og VVM redegørelserne, samt høringer med
mulighed for indgivelse af protester.
Danmarks Fritidssejler Union har, sammen med Flemming Caspersen,
benyttet sig af denne mulighed, med Flemming som pennefører og
speciel sagkyndig. Flemming er også nu DFU`s repræsentant i Friluftsrådets
Storstrøms kreds, med henblik på, at rejse en protestsag gennem dette organ.
Flemmings/DFU protestskrivelse gengives her for udbredelse og
forhåbentlig inspiration for andre. Det ville være dejligt om flere officielt lod
deres meninger komme til orde overfor myndighederne. Specielt mangler vi
en reaktion fra Danmarks Sejlunion!
Danmarks Fritidssejler Union er netop etableret for, at varetage sejlernes
interesser overfor myndigheder i sådanne og lignende sager. Vi kan frygte
myndighederne overser sejlernes protester medhenvisning til, at den
største sejlerorganisation i landet ikke har fremsat kritiske bemærkninger til
etableringen af vindmølle parkerne i de kystnære farvande. På denne
baggrund patager Dansk Sejlunion sig et ansvar ved at udvise passivitet!
DFU formanden.
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Til Naturstyrelsen
Journalnummer: NST-131-00171

Høringssvaret sendes på e-mail til: nst@nst.dk.
Kragenæs Sejlklub afgiver nedenstående høringssvar, som også efter
bemyndigelse fremsættes på vegne af Danmarks Fritidssejler Union (DFU),
samt en række danske sejlklubber. 5000 danske sejlende familier står dermed
bag dette høringssvar.
Generelt
• Kragenæs Sejlklub og DFU finder etablering af kystnære vindmølleparker i indre danske farvande værende helt absurde og i særdeleshed i
den vestlige del af Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt og Jammerland Bugt.
• De tænkte placeringer af kystnære havvindmøller sker på vanddybder,
som er mest attraktive og anvendte for den rekreative fritidssejlads.
• Specielt kystnære havvindmølleparkprojekter med indsyn fra flere
kyststrækninger kompasset rundt bør tages helt ud af planlægningen.
• VVM-redegørelsens konklusion om påvirkninger, som følge af Smålandsfarvandet Havvindmøllepark (Marine forhold) for så vidt angår rekreative
forhold og sejladsforhold, hvor påvirkninger i såvel anlægsfase, som
driftsfase og afviklingsfase er vurderet som ”ubetydelig” er uden hold i
virkeligheden. Dette skyldes, at AIS-registreringer af trafikken i indre
danske farvande stort set ikke omfatter den rekreative lystbådssejlads.
Kun meget få lystfartøjer har installeret AIS. Påvirkningerne af den
rekreative lystbådssejlads vurderes at være væsentlig i alle tre faser. Første
offentlighedsfase og udarbejdelse af HAZID-rapporter (Kortlægning og
imødegåelse af faremomenter under etablering og drift) som et led i
udarbejdelsen af VVM-rapporterne viser, at myndighedernes kendskab til
fritidssejlads i indre danske farvande nærmest er ikke eksisterende.
• De fremlagte AIS-registreringer for fritidssejlere er således direkte
vildledende.
Kragenæs Sejlklubs og DFU`s indsigelser og kommentarer til projekter med
kystnære havvindmølleparker i Smålandsfarvandet.
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1. Kragenæs Sejlklub og DFU ser med bekymring på udviklingen af
projekter til placering af kystnære havvindmøller i indre danske farvande.
2. Tyske sejlsportsorganisationer har adskillige gange kåret vore indre
farvande til et af Europas bedste farvande til fritidssejlads.
3. Etablering af kystnære havvindmølleparker vil være i direkte
konflikt med regeringens vækstplan for kystturisme i Danmark og dermed
direkte ødelæggende for det rekreative og erhvervsmæssige potentiale,
som kommunerne rundt om Storebælt har så stort behov for at udnytte.
4. Det samlede antal vindmøller i de to havvindmølleområder og ikke
mindst størrelsen af møllerne vil betyde, at beboere og turister på flere
hundrede kilometers kyststrækning på Vestsjælland, Odsherred, Fyn og
Samsø vil få udsigt til en skov af store vindmøller. En udsigt som også vil
være meget markant i baglandet på de omtalte kyststrækninger.
5. Etablering af kystnære havvindmølleparker i Sejerø Bugt og
Jammerland Bugt vurderes at være problematisk i forhold til Natura 2000
områderne i Storebælt og Sejerø Bugt.
6. Lystsejlads i havvindmølleområder må betegnes som uinteressant.
Især for sejlbåde begrænses bevægelsesfriheden, dels på grund af turbulens og dels som følge af, at sejlbåde på kryds har behov for krydsben på
adskillige sømil. Etablering af korridorer i vindmølleparkerne til
”tvangssejlads” vil derfor ikke være en tilfredsstillende løsning.
7. Jeg vedhæfter ligeledes et kort over de danske vindmøllers placering og kommende placering på Horns Rev i Vesterhavet/Nordsøen. Af
samme kort fremgår de tyske planer om etablering og udbygning af
havvindmølleparker på stort set hele den tyske fastlandssokkel i Nordsøen.
Danmark er ikke kun bagud på point efter min vurdering! Se vedhæftede
kort.
8. Og endelig sidst, men væsentligst:
Det er Kragenæs Sejlklubs og DFU`s vurdering, at med indgåelsen af
aftalen med svenske Vattenfall om opførelse af Horns Rev 3 vest for
Esbjerg med en afregningspris på 77 øre pr. KWH falder et af de
væsentligste argumenter for etablering af kystnære havvindmølleparker
faldet bort.
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Afregningsprisen for Horns Rev 3 er, som tidligere annonceret, præcis
den samme pris som forudsættes i statens udbud af de 6 områder til
prækvalifikation i forbindelse med opførelse af kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande, nemlig 77 øre pr. KHW.
Etablering af havvindmøllerparker ude i Vesterhavet/Nordsøen kan
erstatte mange vindmøller på land og gøre etablering af kystnære
havvindmølleparker i indre danske farvande helt overflødig.
Hovedkonklusion og anbefaling
Etablér havvindmølleparkerne i Vesterhavet/Nordsøen i stedet for at
ødelægge vore rekreative fritidssejladsområder i indre danske farvande!
Med venlig hilsen
Kragenæs Sejlklub og DFU
Flemming Caspersen
Formand
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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. Indenbordsmotor 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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Dansk Lærk sælges:
Tørret i 22 år.Alle mål i cm. Breddemål er uden splint. Ligger tæt på Kalundborg.
790: 40 + 25 + 42 + 45 + 41 + 40 + 36
850: 43 + 40 + 30 + 45 + 47 + 47 + 36 + 43 + 40
1000: 40 + 40 + 35 + 30 + 40 + 36 + 32 + 40
Ovenstående planker er 2 cm tykke og høvlede. 1 stk 1000 x 40 x 4,5 og 1 stk 325 x
43 x 4,5 høvlede. 2 stk fyrrebjælker; 450 x 28 x 10
Jesper Clante, tlf: 6442 2450, email: jesperc@ofir.dk
Coronet 22’ 1974 sælges for 55.000,2006 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 eller
rlf.: 2337 4565

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 Mercruisermekaniker. Har kun sejlet
235 timer. Stået inde hver
vinter. Yderligere info evt. flere billeder,
pris m.m. henv. 4226 3207.
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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 skabsplads, toilet/håndvask, koldt vand, køleskab. Båden ligger i Assens.
Pris 220.000,Mere information, tlf: 2333 5432 eller email: toto@youmail.dk

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

Båd sælges:
Invader amerikansk lege og trolleybåd med 90 hk Honda, fast tank, indregistreret trailer, 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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Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Til:

Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000 Helsingør
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