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Bladets indhold, redaktion og priser

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)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannel-
serne 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.

Deadline næste blad
Lørdag d. 18. april 2015
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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 

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
Sekretariatsfunktion
Frank Olesen
Panumsgade 6
4941 Bandholm
Mobil: 2812 7846 og 5150 7806
E-mail: fko@live.dk 

Suppleant
Henrik Damsgaard Lovmand
Laubsvej 73
7500 Holstebro
Tlf.: 27 13 63 83
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

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

Bestyrelsen 2015
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Båd til salg
Nelson 37 årg 1978 motorsejler 2 master - rullefok - rullestorsejl - mesan sejl
motor:  115hk perkins 6 cyl. 4 bladet propel. båd 100 % iorden mesters egen båd.
6 køjepladser, ny radar - vhf - gps radio-tv antenne DVB-T 
Alt er vedligeholdt, mange detaljer som bør ses
Båden står i hal hver vinter, har ikke sejlet de sidste 3 år på grund af sygdom 
Pris oplyses til seriøse købere
Yderligere oplysning tlf:. 54605152

Alumast
8.60m med bom og rullefog med alt tilbehør. Sejl fra 2010 brugt 2 gange,
passer til mast, er pakket ned. Kr. 12.000,-
Yderligere oplysning på tlf 2084 7025 eller mail: adr.ekpvordingborg@gmail.com

Vinter Tilbud
LM, årg. 1978 24 fod.
Indenbords motor 20HK Bukh, ferskvandskølet.
Mast med rullegenua, kort antenne mast 
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
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Motorsejler Nautiva 43 
Prisidé 750.000 kr. Kan evt. sælges i andele. Båden ligger i Strib.
Helårsisoleret. Stort udsigtsstyrehus. 6-7 sovepl. Omfattende nyt Raymarine 
udstyr. L 13,75 x B 3,95 x D 2,10. Perkins 6 cyl. diesel 115 HK.
www.nautiva.dk  -  email: ts@borgmestergaarden.dk  -  mobil: 2020 8911

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. 42263207.

HONDA PÅHÆNGSMOTOR 2.3 hk
Langt ben, luftkølet, 4 takt – brugt 10 timer.
Pris: kr. 4.250,-
Peter Jersild, Torvet 5. 4720 Præstø
Telefon: 55991033. Mobil 29402570
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
Vogn
Vogn til motorbåd, kan bære mindst 25 ton. Står på Fyn. Bud modtages
Tlf: 62619964

Sejlbåd MAXI 77 sælges
Årgang 1977
Ligger på plads 258 i Vordingborg Nordhavn! 
Volvo Penta saltvandskølet indenbords motor. 
Rulle genua, spiler, ekstra forsegl, selvstyrer 
samt næsten ny spray Hood. 
Bådstativ, 5 sovepladser, toilet, redningsveste, 
ny nedgangsluge med solfilter og 
meget andet udstyr.
Pris 40.000 kr.
Søren Moos - 22665902 - cryslerpt@gmail.com

Motorbåd til salg
Albin 25 Fishermann - Årgang 1973 -
36hk Volvo Penta MD.3. Diesel -
Ferskvandskølet - L: 7,5 B: 2.6 D: 0.7
3 sovepladser - toilet - køkken - TV -
VHF radio - ekkolod - 
meget andet ekstraudstyr
Pris 68.000 Kroner.
Ligger i Dragør Havn (Nordre Mole).

Mail: vgsonne@stofanet.dk
Tlf : 3294 4056 /  2398 4056 / 2993 4056
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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
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Konkurrence - Boat Show i Fredericia
Besøg DFUs stand på Bådmessen i Fredericia, hvor vi meget gerne giver en kop 
kaffe. Har du forslag til hvordan vi skaffer flere medlemmer til DFU, eller hvordan 
vi gør DFU endnu bedre, hører vi altid meget gerne fra dig. Se side 20 for mere 
info omkring messen, billetter osv.
 

Konkurrence:
Din og naboens båd står i et solidt stativ på land. Under en vinterstorm vælter 
naboens båd over i din båd.

Dækker din båds ansvarsforsikring skaderne:  
 Ja
 Nej

Dækker naboens ansvarsforsikring skaderne: 
 Ja
 Nej                        

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Klip svaret ud, og aflever svaret på DFUs stand på bådmessen i Fredericia, vi står i 
Hal E. Den sidste dag på bådmessen trækker vi lod om 6 flasker god rødvin til den 
heldige vinder. 

Navn   

Mobil nr. 
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VELKOMMEN OMBORD

WWW.BOATSHOW.DK

Glæd dig til Danmarks eneste indendørs bådudstilling
Flere end 200 udstillere står klar med alt det nyeste indenfor både, udstyr & tilbehør. 
Se udstillerliste, program m.v. på www.boatshow.dk
Masser af aktiviteter, foredrag og underholdning. Mød bl.a.:

HUSK!
Gratis parkering

I samarbejde med:        Godkendt af:

BØRN 

GRATIS
ADGANG

Mikkel Beha Erichsen
Thomas Uhrskov Mads “Blærerøv” 

Christensen

Køb din billet online og deltag i konkurrencen om en kajak og en jolle

MESSE C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia • +45 7592 2566 • www.messec.dk
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Nyt ansigt i DFU ś inderkreds…og dog
Hej alle

Jeg blev på generalforsamlingen valgt som 1. suppleant til bestyrelsen i Danmarks 
Fritidssejler Union. Det er jeg rigtig glad for, og ser frem til at blive en aktiv del 
af DFU igen efter 6 års barselsorlov. Jeg var i årene 2004-2008 i bestyrelsen som 
bladredaktør, den gang også med Jørgen som formand. Jeg glæder mig rigtig me-
get, til igen at bruge tid på DFU, og ser frem til samarbejdet med den nye besty-
relse, som jeg kun har mødt et par gange. 

Jeg ser frem til at prøve kræfter med med nye arbejdsområder indenfor forenin-
gens virke. Især udsigten til at arbejde på internationalt plan med at repræsentere 
vores medlemmer i EBA og Nordisk Bådråd. 

Hvem er jeg?? 
Jeg hedder Henrik og arbejder til daglig som mejeriteknolog hos DuPont i Århus 
(tidligere Danisco A/S). Bor og har familie i Holstebro.
Siden jeg stoppede hos DFU har jeg været aktiv i Nordvestjysk Fjordkultur, dels 
som bestyrelsesmedlem og dels som bladredaktør.

Jeg har sejlet rigtig meget lige siden jeg var en stor knægt. I flere år i den legenda-
riske Bianca 27. Den røg, da jeg blev gift, og siden er det gået ned ad bakke. I 2011 
var jeg nede og vende i en texas gummibåd og en 5 hk parsun påhængsmotor - så 
kunne jeg ikke falde dybere :-) Sidste sommer købte jeg så en Crescent 535 Clas-
sicmed en 40 hk Mercury EFI, så nu går det op ad bakke igen. Glæder mig til den 
kommende sæson i en næsten spritny båd.

Venlig hilsen

Henrik Damsgaard Lovmand
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Læserbrev: Sejlerforhold på Bornholm.
Halløj i Foreningen.
Jeg er medlem og glad for ”Fritidssejleren”. Den digitale udgave er fin. Som 
hjemmehørende på Bornholm har jeg gennem en årrække besejlet de forskellige 
havne herovre og har set et fremadskridende forfald, forringet service, havne-
fogeder hvis tid og aktiviteter er blevet beskåret, så de nærmest er reduceret til 
besøgsvenner, hvis man overhovedet kan træffe dem.
Naturen herovre fejler ikke noget, men jeg har -navnlig i 2014- snakket med rigtig 
mange gæstesejlere, der har meldt ud, at de ikke finder forholdene i orden -og 
da slet ikke i relation til prisen. Nogle er kommet her hvert år gennem op til 25 år, 
men har sagt, at nu er det for ringe.
En tysker sagde -med et glimt i øjet- at ”det er ren nostalgi at anløbe Bornholm. 
Det er som at komme tilbage til DDR inden muren faldt: snavset, forfaldent og 
med ringe eller ingen service. Den eneste forskel er prisen”.
Bornholmekspressen Allinge-Simrishamn er nedlagt, og kommunalbestyrelsen 
har vedtaget, at man skal kompensere for de manglende indtægter fra havne-
pengene samt manglende indtægter fra det skrantende erhvervsfiskeri ved at 
foretage takststigninger for lystsejlere og gæstesejlere.
Af hensyn til sejlere, der overvejer at sejle til Bornholm i 2015 skal jeg fortælle, at 
de vedtagne takststigninger beløber sig til 36% for gæstesejler og 25% for fast-
liggere. Det placerer Bornholm som det dyreste sted i Danmark (-foran Skagen! 
-som jo har noget bedre faciliteter).
Dette ikke fordi, jeg vil ”skide i egen rede”, men selv ville jeg blive forbavset/vred/
skuffet over at sejle langt og så komme til havne med forhold, der overhovedet 
ikke bare tilnærmelsesvis retfærdiggør en tårnhøj pris, som stort set bare erlæg-
ges til en automat (personlig betjening pålægges et gebyr på 50 kr.) for at få en 
kajplads med el -hvis det virker- og mulighed for bad og toilet.
De nye takster er sat til at træde i kraft fra 2015, så hold øje med bornholms kom-
munes hjemmeside inden du lægger planer for næste sæson.

Med sejlerhilsen, Jørgen Bondorff
Medl. Nr. 315656
Vimmelskaftet 26.
3700 Rønne
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Referat - Generalforsamling 2015
Generalforsamling afholdt: Lørdag den 17. januar 2015 kl. 12:00.
Sted: Guldborgland Marina, Guldborgvej 325, 4865 Guldborg, Lolland.
Dagsorden, i henhold til den udsendte dagsorden.
Forud for generalforsamlingen foretog Boris Damsgaard(BD) og Kirsten 
Hansen(KH) navneopråb og udlevering af stemmesedler.
Formanden Jørgen Petersen havde meldt afbud på grund af sygdom.
Næstformand Bent Hansen (BH) bød velkommen.

Ad 1 Valg af dirigent.
BD blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 
indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig og beslut-
ningsdygtig. BD spurgte videre, om der var bemærkninger til den udsendte/om-
delte dagsorden. Det var ikke tilfældet og dagsordenen var dermed godkendt

Ad 2 valgt af referent
Per Sandholdt(PS) blev enstemmigt valgt til referent.

Ad 3 Valg af mindst 2 stemmetællere.
Kurt Sjøgreen(KS) og Mimmi Olesen(MO) blev enstemmigt valgt til stemmetæl-
lere.

AD 4 Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
BH aflagde bestyrelsens beretning for 2014. Beretningen omhandlede i væsent-
ligt omfang problemer med opkrævninger af kontingenter og NETs gebyrer, samt 
modernisering af hjemmesiden, træf mv. Kasseren Kai Mogensen(KM) gav en kort 
orientering om de økonomiske forhold i DFU. (Beretning kan i sit hele læses på 
DFUs hjemmeside)
Debat: Hans Erik Sølbye(HES) foreslog at Stege kunne være en mulighed for et nyt 
sted til at holde træf. Hans Erik så meget gerne træf i nærheden af hovedstaden.
Erik Nørgaard(EN) anførte, at Kragenæs som sted for træf, kunne være svært at 
nå frem til og vejret kunne være en ekstra udfordring. 
BD fremhævede at tager man gæster med på en tur, må der ikke betales forud 
for turen, for så er der pludselig tale om passager sejlads. Der blev i øvrigt henvist 
til Fritidssejleren nr. 4/2014 og søfartsstyrelsen hjemmeside. Lergravens sejler og 
fiskeri klub havde oplevet at to sejlere var kommet ud for en alvorlig ulykke, og 
det blev meget henstillet, altid at have respekt for havet og altid at bære vest. 
Lejer du en båd til en tur med fører, så vær opmærksom på, om båden er forsikret 
til dette. Beretning blev enstemmigt vedtaget.
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Ad 5 Regnskab 2014
Kassereren - Kai Mogensen (KM) - gennemgik regnskabet for 2014, der var omdelt 
sammen med den tilhørende revisionsrapport.
Årets resultat var tilfredsstillende, dels er indtægterne fra medlemskontingenter 
moderat stigende og udgifterne holdes i ro, på trods af væsentlige omkostninger 
til regnskabsassistance mv. Resultatet er lidt under det budgetterede, primært på 
grund af øgede omkostninger.
Debat: HES foreslog at gå ned på 3 blade om året. BH vil meget genre holde fast i 
4 blade om året, dette styrker sammenbindingskraften i DFU og giver en del nye 
medlemmer. EN anførte vi sender 4 blade ud, kunne man ikke sende hovedtallene 
for indtægter og udgifter i bladet, han henstillede til at holde fast i bladet.
Dirigenthvervet blev herefter overdraget til BH.
Kritisk revisor BD fremførte, at revisorerne først havde modtaget det endelige 
regnskab i torsdag den 15/1 2015 og at selve revisionen mv. først var blevet fær-
dig fredag den 16/1 2015 aften. Bestyrelsens havde derfor ikke haft lejlighed til at 
foreholde sig til selve revisions rapporten. 
BD fremførte at regnskabet var restvisende og gav et korrekt billede af DFUs øko-
nomisk status og situation og gennemgik herefter revisions øvrige bemærkninger.
Debat: Kurt Sjøgreen(KS) bad bestyrelsen undersøge om benyttelsen af Winkas og 
regnskabsassistancen kan gøres billigere, BH anførte, og nævnte, at det var under-
søgt, og der fandtes ikke en billigere løsning.
EN nævnte, at en anden løsning blot krævede at DFU indkøbte eget program, og 
bad bestyrelsen undersøge mulighederne. Bestyrelsen tog revisionens bemærk-
ninger til efterretning, og vil gennemgå de nuværende regler og tilpasse disse.
Regnskabet og Revisionsrapporten blev enstemmigt godkendt og taget til efter-
retning af generalforsamlingen.

Ad 6 Budget 2015 og rammebudget 2016.  
KM gennemgik budgetforslaget for 2015 og rammebudgettet for 2016.
Debat: Budgettet for Regnskabsassistance blev forøget med kr. 25.000-, på bag-
grund af budget/regnskab for såvel 2013 som 2014
Budgettet for 2015 og 2016 blev enstemmigt godkendt.
Debat: BD oplyste, at kontingenterne for 2016 i henhold til vedtægtens § 6 skulle 
fastsættes på nærværende generalforsamling.
Der fremkom ikke nogen forslag til ændring af kontingentet for 2016.  Som følge 
heraf er kontingenterne uændret for 2016 (dvs. samme som i 2014 og 2015)

AD 7 Indkomne forslag
- Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen omdelte forslag til vedtægtsændring af § 6 & § 7, som også er 
udsendt til alle DFU klubber. Den oprindelige tekst af vedtægtens § 6 & § 7 blev 
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ligeledes omdelt. Bestyrelsens ny tekstforslag til vedtægtens § 6 & § 7, blev en-
stemmigt vedtaget.
- Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 8 Valg til bestyrelsen
Formand - for 2 år.
1 bestyrelsesmedlem - for 2 år.
- Bestyrelsen foreslog BH som ny formand for DFU. BH blev enstemmigt valgt til 
formand for DFU for 2 år.
- Frank Olsen(FO) ønsker genvalg til bestyrelsen. FO blev enstemmigt valgt til 
bestyrelsen i DFU for 2 år.
- BH foreslog PS som nyt bestyrelses medlem for et år. PS blev enstemmigt valgt 
til bestyrelsen i DFU for et år.

AD 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år
BH foreslog Henrik Damsgaard Lovmand (HL) som ny 1. Suppleant.
HL blev enstemmigt valgt som 1. suppleant til bestyrelsen i DFU.
BH foreslog Jørgen Petersen som 2. suppleant.
JP blev enstemmigt valgt som 2. suppleant til bestyrelsen i DFU.

Ad 10 Valg af 2 kritiske revisorer - hver for 1 år
BD blev enstemmigt nyvalgt til kritisk revisor for 1 år
Kurt Sjøgreen blev enstemmigt nyvalgt til kritisk revisor for 1 år

Ad 11 Valg af 2 revisorsuppleanter - hver for 1 år
HL blev enstemmigt nyvalgt til revisorsuppleant for 1 år
JP blev enstemmigt nyvalgt til revisorsuppleant for 1 år

Ad 12 Eventuelt: 
EN fortalte om et medlem der flyttede alle sine forsikringer incl. Bådforsikring i YP 
for at spare kr. 1.200,- om året. Medlemmet var ikke klar over, at en ny forsikring 
hos Codan ikke indeholdt en helårs forsikring for båden. Frank var glad for at DFU 
afholdt generalforsamling i januar måned.
Bent Hansen afsluttede generalforsamlingen med en tak for livlig debat, god ro og 
orden.

  Signeret Boris Damsgaard, dirigent.                    Signeret Per Sandholdt, referent.
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Kassereren har ordet.
Januar 2015

I skrivende stund er kontingentopkrævningerne for 2015 på vej eller allerede an-
kommet hos jer.

Og så til den røde klud: Sidste år pålagde vi opkrævningerne Nets gebyr. Der er to 
satser, en til automatisk overførsel, og en for girokort udsendelse. Den sidste er ca. 
2 kr. dyrere, men vi har valgt at bruge den billigste til alle. Vi håber selvsagt på, at 
flest muligt vil melde sig til betalingsservice, så vi ikke skal kræve dem for rykkerge-
byr (50 Kr.), hvis de måtte glemme indbetalingen.

Sidste år lod en del være med at betale gebyret. Det er utilfredsstillende, at nogle 
medlemmer på den måde egenrådigt beslutter, at andre skal betale for dem, og vi 
kvier os for at sende ekstra opkrævning med et rykkergebyr til følge.

Som det blev besluttet på generalforsamlingen, skal opkrævningerne for 2016 ud-
sendes og betales inden udgangen af 2015, så vi er sikre på, at jeres ansvarsforsik-
ring er betalt inden årsskiftet, så forsikringen er virkningsfuld fra 01-01-2016. I 2015 
har vi måttet lave en særordning, for at I var dækket de to første måneder.

Og til noget, der påvirker mit humør. Vi er fra et medlem blevet gjort opmærksom 
på, at en selvopkræverklub ikke giver medlemmerne den rabat, de opnår hos DFU. 
30 kr. pr medlem. Det er ikke ulovligt, men hvordan har samvittigheden det med 
det. Min ville have det dårligt.

Alt skal ikke være sort, vi går mod lysere tider, og nu skal vi snart ud at sejle igen i 
solskin og godt vejr. Jeg har bestilt det.

Hilsen fra kassereren Kai
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Udskiftning på kommandobroen i DFU.
Ikke mange foreningsformænd opnår at træde tilbage og overlevere roret til en ny 
formand 2 gange! DFUs afgående formand og respekterede æresmedlem Jørgen 
Petersen er den eneste af os bekendt. Jørgen Petersen, DFUs formand gennem 
mange år, trådte for år siden tilbage som formand for DFU og overleverede styret 
til den daværende næstformand. 
Desværre udviklede foreningsarbejdet i bestyrelsen sig i en uheldig retning, hvor-
efter Jørgen igen måtte overtage styret som formand. Opgaven var meget bryd-
som, idet de øvrige medlemmer af bestyrelsen, i DFU-regiet, var nye og uprøvede, 
hvilket naturligvis belastede Jørgen hårdt, han var den eneste med kendskab til 
DFUs forretningsgange og tidligere praksis.
Jørgen har nu konstateret, at både hans egen og konen Bodils helbredsstilstand er 
sådan, at tiden efterhånden deles mellem hjemmet og diverse undersøgelser på 
forskellige hospitaler. Beslutningen om at træde tilbage fra formandsposten var 
indlysende og blev accepteret, om end nødtvungent, af bestyrelsen.
Jørgen fratrådte på generalforsamlingen d. 17. januar 2015, men blev efter eget 
ønske valgt som 2.suppleant til bestyrelsen. Valget var enstemmigt.
DFUs næstformand, Bent Hansen, der har været drivkraften i ændringen af organi-
sationsarbejdet med DET FLYDENDE SEKETARIAT og samarbejdet med regnskabs-
firmaet ALTBOGFØRT og IT- firmaet Winkas, var af bestyrelsen indstillet til at tage 
over efter Jørgen.  
Bent, der også blev enstemmigt valgt, udtalte sin beundring for Jørgens arbejde og 
vil fremover lede arbejdet, sammen med den øvrige bestyrelse, efter principperne 
udviklet af og under Jørgens formandsperioder.
DFU er en mindre union, der udelukkende drives ved medlemskontingenter, der 
er de LAVESTE iblandt fritidssejlere. Økonomisk drift og mådehold har derfor også 
altid været Jørgens første prioritet.
DFUs nye formand udtaler: Dette ændrer ”kommandoskiftet” absolut ikke ved, idet 
det er forudsætningen for, at medlemsdemokrati og kommunikation kan fungere, 
og uden disse elementer vil Unionen ikke kunne eksistere.
Bestyrelsen fortsætter arbejdet på demokratisk vis, løfter i samlet flok, og med 
kommunikation med medlemmerne højt prioriteret. 

DFU BESTYRELSEN af 17-01-2015.
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Vedtægtsændring omkring forsikringsdækning.
En betydningsfuld vedtægtsændring, der vedrører forsikringsdækningen af din 
båd.

For perioder tilbage blev opgørelsestiden ændret på henholdsvis forsikrings- og 
regnskabsåret, de gled fra hinanden med et slip på 1 måned.
Konsekvensen af dette slip er, i juridisk forstand, en manglende dækning af DFUs 
ansvarsforsikring i denne måned.
Vores forsikringspartner YACHT-POOL gjorde DFU opmærksom på forholdet og 
anbefalede en tilretning af indbetalingsdatoen for kontingentet, der som bekendt 
indeholder ansvarsdækningen.

Den netop afholdte generalforsamling vedtog, enstemmigt, bestyrelsens forslag 
om, at kontingentindbetalingen for 2016 og fremover vil blive opkrævet med ret-
tidig betaling d. 10 december. Herved bringes forsikringsåret i overensstemmelse 
med kontingentåret, og der vil igen være harmoni i forsikringsjuraen.

YACHT-POOL anerkender, at situationen gennem flere år har været som nu og vil 
ikke øjeblikkeligt ændre på den vanlig praksis for 2015, der fortsætter uændret.
Ingen medlemmer, der har betalt det tilsendte DFU kontingent for 2015, falder 
derfor ud af forsikringen, men er forsikret iht. den i FRITIDSSEJLEREN nr. 4 2014 
indsatte police med nr.: DFU1/2015.

Bent Hansen
Formand
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Har vi i Danmark et virksomt søpoliti?
Mange vil nok være meget i tvivl, hvor andre, efter et møde med søpolitiet, kan 
bekræfte tilstedeværelsen af samme. Begrebet Søpoliti dækker over, at vort al-
mindelige politi håndhæver lovene til søs. En håndhævelse der oftest rettes mod 
fritidssejlere.

I praksis er det Marinehjemmeværnet, der
med deres materiel og hurtigtsejlende 
gummibåde, gør det muligt for politiet at 
komme på vandet.

Praktisk foregår det ved, at politiet er med 
ombord i gummibåden, som til anledningen 
er tydeligt mærket med et POLITI banner.                      © Politi.dk

Hvor i landet og hvilken dag, eller dage, en politiindsats skal foretages er ikke al-
mindelig kendt, men aftales individuelt. Kontrollen udøves ikke så meget for at 
konstatere overholdelse af søvejsreglerne (færdselsreglerne), men fokuserer mere 
på om redningsmateriellet er ombord som foreskrevet.

Er der en redningsvest, i rette størrelse og af godkendt fabrikat, til alle ombord. Det 
hjælper jo ikke at have en redningsvest, der er godkendt til en person på 125 kg til 
et mindre barn på 25 kg.

Herudover har politiet også et alkoholmeter med der bruges 
flittigt! Et andet indsatsområde er at føreren af båden skal have 
et gyldigt certifikat til den pågældende båd.

Politiet skal ikke beskyldes for at have for små sko på når en 
båd stoppes og kontrolleres, men reglerne skal overholdes, 
specielt loven om alkohol og rednings materiellet.

I Danmark har vi til vands samme alkohol promille grænse, som til lands, nemlig 
0,5 promille. 

For nydelig var der en sejler der blev kontrolleret og havde med en promille på 
2,69. Han var stor i slaget og sagde, stik mig bare den bøde på 500 kr. og lad os 
komme videre.
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Han var ikke kæphøj efter, at blevet oplyst om at promillen skal ganges med hans 
egen nettoløn for at udregne bødens størrelse. Med en udbetalt løn på 25.000 kr. 
blev bøden på knap 70.000 kr.

Mangler der en godkendt redningsvest ombord koster ”forglemmelsen” 600 kr pr. 
vest der mangler eller ikke har den rigtige størrelse.

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION opfordrer alle til at respektere lovene og færd-
selsreglerne til søs og udvise forståelse for politiets kontrol, der i sidste kun kan 
gavne sejlerlivet for os alle. 

Vi skal alle også huske på, at Marinehjemmeværnet også råder over trailerbase-
rede gummibåde, så risikoen for at møde en kontrol er lige stor overalt i de danske 
farvande. 

Bent Hansen
Formand og aktiv marinehjemmeværnsmand.
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Mød DFU på BOAT SHOW 2015
Kom og mød Danmarks Fritidssejler Union på messen, stand 4012 i hal E.
BOAT SHOW finder sted i MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Åbningstiderne for messen er:

Uge 9:    og Uge 10:
Fredag d. 27.2 kl. 12.00 - 18.00  Torsdag d. 5.3 kl. 12.00 - 18.00
Lørdag d. 28.2 kl. 10.00 - 17.00  Fredag d. 6.3 kl. 12.00 - 18.00
Søndag d. 1.3 kl. 10.00 - 17.00  Lørdag d. 7.3 kl. 10.00 - 17.00
     Søndag d. 8.3 kl. 10.00 - 17.00

Entré priser:
Voksne kr. 95,- og børn op til 14 år er gratis.

DFU har fået rabatbilletter (25 kr rabat pr billet), og sender gerne nogle til dig, hvis 
du henvender dig til sekretariatet.

Yderligere information om Boat Show 2015 kan findes på hjemmesiden
www.boatshow.dk

og på bådemessens facebookside, på adressen
https://www.facebook.com/boatshowfredericia
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DFU- SERVICE
Hvis du sejler til udlandet, kan du af 
myndighederne blive bedt om frem-
vise papirer på båden,og hvem har 

det, de ønsker her og nu.

Derfor har DFU besluttet at udstede 
et Internationalt Certifikat, der inde-
holder de oplysninger, du har brug 
for. En rigtig god ting at medbringe.

Hvis det har din interesse, og du ikke 
har din kasko i udlandet, så kontakt 
venligst sekretariatet, og få tilsendt 
udfyldningsskemaet, eller gå ind på 

vores hjemmeside

www.dk-dfu.dk

Pris 200 kr.

STANDER

DFU`s bestyrelse vil gerne opfordre 
medlemmerne til at erstatte udtjente 
og udblæste standere med friske nye 

standere. Ring på 7022 9195 eller 
skriv på dfu@dk-dfu.dk og bestil en ny 

stander, som vi sender med posten. 
Standerne opkræves med kr. 50,- på 

næste års opkrævning. 
På den måde er der kun en minimal 
omkostning ved administrationen.

DFU’s Bestyrelse.
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Hellers
www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  

FLEXIBEL 
VANDSLANGE
Supersmart vandslange der fylder og vejer 
minimalt og som ikke kinker og roder. Når den er 
tilsluttet vandhanen og der er tryk på, udvider den sig 
til 3 gange sin længde, når du er færdig og slukker for 
vandet, vil den automatisk trække sig sammen på få 
sekunder, og kan nemt stuves af vejen i et net 
eller en spand. 
Den fulde længde er ca 23 meter (75 ft). 
Leveres med bruserpistol. 
Hellers Pris 359 Kr
Best. nr. 145501

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  

35900
Flex-slange

Hellers Pris

NYHED
2014

Kompakt 12V � ernbetjent søgelygte 
i hvidt kabinet med 100W standard 
pære 
God kvalitet til prisen. Kan dreje 360 
grader og betjenes via det lille panel 
der monteres ved styrepladsen. L 
180mm B 180mm H 210mm
100 W
Pris 1.299 Kr
Best. nr. 111001

FLEXIBEL 

1.29900
Søgelygte

Hellers Pris
1.299001.299001.299
Søgelygte

SØGELYGTER 
M/ FJERNBETJENING

 POLARISEREDE
SOLBRILLER MED SKÆRMLÆSEFELT

Kombinationen af læsebriller og stærkt sollys 
er ikke længere et problem, når du skal a� æse 
instrumenter, kortplotter eller andre digitale 
skærme. 

Australske Barz Optics har udviklet denne sol-
brille med et ikke polariseret læsefelt, og Hellers 

er den første til at introducere den for danske sejlere 
som løsningen på et velkendt problem. 

49500
Straddie

Hellers Pris

Flex-slange

STRADDIE
Matsort stel med Polariserede grå acetat glas. 
(ikke polariserede læsefelter).
Pris 495 Kr.
Best. nr. 141002

eller

Hellers Pris 359 Kr

Hellers Yachtværft & Udstyr · Tlf. 32 50 30 17 · Fax. 32 50 34 35 · 
Værft: Amager Strandvej 407 · Butik: Kastrup Strandpark 9 · 2770 Kastrup 
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LAD OS IKKE VADE I DET!
En fræk overskrift. 
Ja men med vilje, idet jeg vil henlede opmærksom-
heden på et forhold mange af vore medlemmer 
måske ikke i det daglige bruger megen tanke-
virksomhed på. Brugen af VADERS.
En stor del af medlemmerne i DFU er også fritidsfiskere og dyrker denne interesse 
med stor glæde og har til formålet anskaffet udstyr i form af ruser, net og en stør-
re eller mindre jolle. Mange har ikke en fast havneplads, men har jolle liggende på 
svaj ved en bøjeklods eller lignende. Adgangen til en sådan anbragt jolle foretages 
ofte fra stranden iført vaders af buksetypen med forsmæk og seler.
Dette udstyr kan være livsfarligt, hvis man ikke håndterer det rigtigt!
Den rigtige måde er, at aflægge disse vaders umiddelbart efter man er kommet 
ombord og aldrig sejle iført disse.
Går man overbord med vaders på, kan man være prisgivet, idet de fyldes med 
vand og trækker en ned. Herudover er det næsten umuligt, at få dem smøget af 
sig idet vandet trykker gummiet ind mod kroppen og man har i vandet ikke noget 
at sætte af fra. Det kan være næsten umuligt, at komme ombord ved egen hjælp 
med vandfyldte vaders og er man alene er enden meget nær.
Første regel er at skifte til ”skibs-fodtøj” når man er kommet ombord og før man 
letter ankeret.
Anden regel er, at træne situationen sammen med en makker, i vandet hvor det 
går en til hofterne og lade vandet fylde dine vaders - helt ned under vandet med 
hele kroppen. Naturligvis behøver træningen ikke udføres i vintertiden med koldt 
vand, oplevelsen kan i sig selv være skræmmende nok, selvom vandet er 16 gra-
der kan man nok fornemme, hvordan det vil være i 2 grader varmt vand.
Inspirationen til dette indlæg kom til mig under en eftersøgning med Marinehjem-
meværnet hvor vi var alarmeret for, at eftersøge en far og søn der var på fisketur.
Sønnen blev fundet siddende på et vindmøllefundament på Rødsand 2 og kunne 
fortælle, at de var kæntret med en større gummibåd. Faderen var iført vaders og 
vi fandt ham ikke i live, hvilket vi naturligvis var klar over, men flere helikoptere og 
4 professionelle både deltog i eftersøgningen.
Prøv at observere, hvad erhvervsfiskeren har på når de er på havet, det er overalls 
og gummistøvler med vide skafter, altså noget de kan komme ud af. 

Bent Hansen
Formand - Danmarks Fritidssejler Union
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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: 
Frank Olesen
Panumsgade 6
4941 Bandholm


