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Klub kontingent:
1. Medlem af klub:
2. Enkelt medlem:
3. Ekstra båd:

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

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)

Ansvarshavende redaktør
Kurt Lindgaard
Maribovej 25 1 tv 4990 Sakskøbing
Mobil: 2481 1097 og 2844 1765
E-mail: hubs@live.dk

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

Kr. 100,00

Du modtager Fritidssejleren 4 gange
om året - men du har ikke ansvarsforsikring eller stemmeret

Deadline næste blad
20 Jan 2014

Annoncepriser

Kr. 195.00
Kr. 195,00
Kr. 225.00
Kr. 130,00

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

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

Annonceprisen er pr. udgivelse, ved
4 udgivelser pr. år.
Private annoncer til “Skipperkisten”
køb og salg sejlerne imellem, indrykkes
gratis op til 1/4 side inkl. et foto. Større
annoncer henvises til annoncepriser.
Gengivelse af bladets indhold er kun tilladt med tydelig kildeangivelse og efter
tilladelse fra DFU.

Alle fritidssejlere og andre
interesserede kan blive medlem af
Danmarks Fritidssejler Union.
Medlemskab omfatter automatisk en
ansvarsforsikring for fritidssejlere
uden ekstra betaling.
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Danmarks Fritidssejler Union
Sekretariat: Grønnevejen 4, Orehoved, 4840 Nørre Alslev
Hjemmeside: www.dk-dfu.dk
Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
Telefon: 7022 9195 Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle dage
E-mail: dfu@dk-dfu.dk

Bestyrelsen 2013
Formand
Jørgen Petersen
Grønnevejen 4, Orehoved
4840 Nørre Alslev
Tlf.: 5444 6076
Mobil: 2634 7703 og 4040 3079
E-mail: jporehoved@mail.dk

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

Næstformand
Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
Mobil 2639 3521 og 2248 4670
E-mail: bha@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem
Juridisk rådgiver og sekretær

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Frank Olesen
Panumsgade 6
4941 Bandholm
Mobil.: 2812 7846
Email:. fko@live.dk

Boris Damsgaard
Frihedsvej 8, 3.tv.
2960 Rungsted Kyst
Tlf.: 4586 1493
Mobil 2639 3349 og 4025 5019
E-mail: boris@damsgaard.biz

Eksterne personer
Redaktør af Fritidssejleren og Web-master
Kurt Lindgaard
Maribovej 25 1 tv
4990 Sakskøbing
Tlf.: 2481 1097 og 2844 1765
E-mail:. hubs@live.dk
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Formanden har ordet
Så er året ved at gå på hæld, og de fleste både kommet på land, hvor de
selvfølgelig står på god og fast grund og med en rigtig god og forsvarlig
understøtning, så de kan klare en storm uden problemer. Det meste grej er
naturligvis taget hjem for vinteren, så det ikke frister en svag sjæl.
Jeg håber I alle har haft en rigtig god sommer med mange uforglemmelige
oplevelser i et sejlervejr, vi ikke har kunnet klage over!
Året, der er ved at løbe ud, har været et år, hvor det både er gået godt og
skidt. Det har været et år, der har krævet meget af hele bestyrelsen, hvilket
skyldes den utilgivelige måde den tidligere formand Herman Thomsen og
tidligere kasserer Torben Larsen har optrådt på, og den måde de af alle
kræfter stadig forsøger at ødelægge DFU, til skade for alle DFUs medlemmer. D` herrer har efter min opfattelse opført sig så uartigt til skade for DFU
medlemmer og Bestyrelse, at det trodser enhver beskrivelse, derfor har en
enig bestyrelse EKSKLUDERET Herman Thomsen og Torben Larsen Fra
27 – 11 – 2013 at regne.
Bestyrelsen er nu ved at have styr på det hele igen, og det skal fremhæves,
at Yacht – Pool har været meget hjælpsom og forstående. TAK for det.
Med et rigtig godt samarbejde og megen hjælp fra Bente Mogensen, der
har firmaet ”ALT BOGFØRT” i Stubbekøbing, har vi fået rigtig godt styr på
regnskab og medlems håndtering. En stor TAK til Bente, som vi med god
samvittighed kan anbefale til andre!
Jeg er også glad for at kunne oplyse, at vi trods den megen tumult, stadig
får mange nye medlemmer, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for, da
vi opfatter det som et tegn på, at mange virkelig har tillid til DFU og DFUs
virke for fritidssejlerne.
Vi skal ikke kigge så meget i bakspejlet (selv om det kan være svært at
lade være), men i stedet for se fremefter og sætte os nye mål og forsøge
at nå de nye mål til glæde og gavn for os alle!
Med tak for godt samarbejde og den tillid, der er udvist DFU og DFUs bestyrelse i det snart forgangne år, og som vi håber vil fortsætte i det nye, vil
bestyrelsen i DFU ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig sejlerhilsen
Jørgen Petersen.
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FIRETRACE
Verdens mest robuste, enkle og
effektive brandsikring til
bl.a. lystbåde.

Dania Brand & Miljøteknik
Tlf.: 5616 9100 – Fax: 5616 9108
www.firetrace.dk
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Forsikringshjørnet!
Advarsel!!!!!!!
Det er svære tider for alle, og derfor er der også meget, der skal prøves
af. Der er f.eks. en ny forsikringsklub, der nu vil prøve at etablere sig ved
at tilbyde en ansvarsforsikring for både en flad TIER billigere end DFU,
fordi de har en utrolig billig administration.
Det tror jeg gerne, for de har f.eks. ingen omkostninger til kontingenter til
andre sejlerrelaterede organisationer, til et medlemsblad, til rejser såvel
nationalt som internationalt for at varetage fritidssejlernes interesser, fordi
denne forsikringsklub ikke er og ikke kan blive optaget, der hvor DFU arbejder for fritidssejlere, hvad kan en sådan klub så egentlig gøre for dig?
Da jeg er vidende om, at der er nogen DFU medlemmer, der har forladt
DFU for at spare denne TIER, føler jeg mig forpligtet til at advare jer, for
har I tænkt over de fordele. I nu har mistet for at spare denne TIER.
Jeg kan oplyse, at denne tier pr. medlem meget langt fra kan dække de
udgifter DFU har ved at varetage medlemmernes interesser, så jeg må
indrømme, det kunne være interessant at vide, hvor den gode fortjeneste
en sådan forsikringsklub har, forsvinder hen, når de ikke har nogen, eller
kun meget små udgifter ?
Hvis I - efter nærmere eftertanke - skulle komme i tanke om, at I måske
har holdt på den forkerte søhest, er I altid velkommen til at vende tilbage
til DFU.
DFU arbejder for dig, SÅ HVORFOR FARE I ØST OG VEST NÅR DFU
ER BEDST?
Med venlig sejlerhilsen
Jørgen Petersen
Formand
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Kassereren har ordet:
Året går på hæld og hvilket sommermæssigt år.
Tiden for de årlige udsendelser af kontingentopkrævninger nærmer sig med
hastige skridt, da de udsendes i løbet af december og forfalder til betaling
den 1. februar 2014 og skal være betalt senest den 15 februar 2014.
På forårets generalforsamling blev der vedtaget en kontingentstigning på 20
kroner, hvilket opkrævningerne bærer præg af.
Klubmedlemskabet vil herefter koste 215 kr. Medlemskab af en DFU klub
215 kr. Enkeltstående medlem 245 kr. Båd nr. 2 osv. 150 kr.
På sidste bestyrelsesmøde blev det endvidere besluttet, at omkostningerne
i forbindelse med udsendelsen via PBS lægges på den enkelte opkrævning.
Og så glæder jeg mig til et mindre turbulent år, hvor regnskabssystemet er
omstillet til at lave noget mere af arbejdet. Man køber jo ikke en bil med 6
gear, for kun at bruge de fire. Og sådan har det virket.
Fra mig skal så blot lyde et Glædeligt jul og et heldbringende godt nytår.
Kai Mogensen Kasserer

Generalforsamlingen 2014
Generalforsamlingen 2014 skal i henhold til vedtægterne afholdes vest for
Storebælt og i januar kvartal.
Bestyrelsen sigter på at afholde generalforsamlingen den 22. marts 2014
på Marcussens hotel Strandgade 22 5610 Assens
Generalforsamlingen vil blive endelig varslet med dagsorden m.v. i ”Fritidssejleren” nr. 1/2014.
Bestyrelsen
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skipperkisten - køb og salg for MedleMMerne
Motorbåd til salg
Banner 28, årgang 1973 med
Ford diesel 83 hk, 4 cyl bådlængde 8,5 mtr. brede 2,75
mtr, dybgang 0,7 mtr vægt
3,5 ton, 5 køjepladser, nye
vinduer i for- og agterkahyt,
nye hynder i cokpit, sælges
for 135.000,00 kr
henv.
Jan Brun Rosnæsvej 25
4900 Nakskov
tlf.: 54925851 mob 30566374

Sælges:
På grund af indtruffen omstændighed vil jeg sælge min motorbåd, en
21 fod Herritslev Snekke (6,2m) med en 16 HK Saab diesel. Båden er
fra 1974, men en god og solid båd.
Pris 35.000 Kr.
Der er VHF Radio, Kompas, Anker, fortøjninger m.m.
Kontakt Ole på tlf. 54868288 for yderligere oplysninger!

Til salg!
Larsen 17’, længde 5.20, byggeår 1995. Volvo penta 10hk.
Autostart/læns og stor dam. Ferskvandskølet.
Ruser og garn m.v. kan medfølge.
Pris. kr. 40.000
Yderligere oplysninger:
5116 1118 Guldborg Lolland

8

34% Forøgelse af statens misundelses afgift!
En gammel afgift, i folkemunde døbt misundelsesafgiften,
blev for mange år siden pålagt fritidssejlerne og opkrævet
over kaskoforsikringerne med 1 % af bådens forsikringssum.
Efterhånden er afgiften blevet en del af sejlernes hverdag - ikke
elsket, men accepteret som et nødvendigt onde.
Mange sejlere, der havde optaget lån med skibet som sikkerhed,
var tvunget til at være optaget i Statens Skibsregister, således at
långiverne havde et ”tinglysningsmedie”.
Staten fandt hurtigt ud af denne for sejlerne tvungne
nødvendighed og pålagde dem et optagelsesgebyr.
Gebyret var et engangsbeløb og dækkede, dels optagelses
administrationen dels den løbende drift af registret. Nødtvunget
måtte vi sejlere acceptere argumentet, som der kunne være en
vis form for retfærdighed i.
Resultatet var, at rigtig mange sejlere fik travlt med at revidere
bådværdien på kaskoforsikringerne, hvilket medførte, at staten
igen forregnede sig. Der kom ikke det forventede afgiftsbeløb i
statskassen.
En krølle på kaskoafgiften var, at visse typer af både (størrelses
og vægtbaseret) af lovgivningen blev tvunget til, at lade sig
optage i registret og således heller ikke lovligt kunne udmelde sig.
Nå men som tiden gik, faldt sejlerne resigneret til ro!
Skatteministeren fik så den dumme ide, at forøge
kaskoforsikringsafgiften med 34 %!!
Jeg siger ikke hermed Skatteministeren er dum, men det var
dumt, at begrunde forøgelsen med falske argumenter som eks.
at:
. Omkostningerne til Lyngby Radio for det meste er forårsaget
af fritidssejlerne, og
. SOK`s omkostninger til redningsaktioner belastes alvorligt af
fritidssejlerne, og
. Andre lignende tåbeligheder og forvanskede ideer om
fritidssejlernes træk på fællesskabet. Fortsættes side 10
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34% Forøgelse af statens misundelses afgift!
Sandhederne er reelt en helt anden, end de af ministeren fremførte argumenter.
Sejlerturismen er for samfundet en million forretning. Tusinder af sejlende familier vælger, at lægge feriepengene i Danmark, i stedet for at deltage i ”ferie exporten” ved at hoppe på et charterfly og på denne måde
bidrage til en manglende omsætning i den hjemmelige ferieindustri.
Uden de danske sejlere ville der ikke være fritidsbådhavne, der for en
meget stor dels vedkommende er bygget af sejlerne og drives for sejlerpenge, med en betydelig frivillig og ulønnet indsats.
Kunne skatteministeren mon forestille sig hvilken omsætnings tab samfundet ville lide, om fritidssejler erhvervet, med reparations- og fremstillings værfterne med deres eksport, samt erhvervslivets detailomsætning
hidhørende fra sejlerne ikke eksisterede, på grund af uretfærdige og belastende særafgifter.
Sejlende turisme fra nabolandene ville, som følge af ovenstående scenario, heller ikke være til stede om det hjemlige sejler miljø ikke var til
stede. Sejlere søger havne med gode faciliteter og miljø, noget der kun
kan eksistere med et stærkt og givende indenlandsk FRITIDSSEJLER
MILJØ.
GODE RÅD.
Hr. Skatteminister: ”lad være med, at malke koen så hårdt, at patterne
bløder.” Tænk over dette gamle Jyske råd, der aldersmæssigt er på linje
med JYDSKE LOV, før du planlægger flere misundelsesafgifter.
Fritidssejlere: Glem ikke uretfærdighederne, STEM MED HUKOMMELSEN.
Reaktionen fra det samlede fritidssejler Danmark, uanset tilknytningsforholdene til de forskellige sejlersammenslutninger, var massive med
kontante tilbagevisninger af skatteministerens beregninger.
Beregningerne havde overhovedet ingen substans i virkelighedens verden, hvilket samme skatteminister på et politisk samråd i folketinget, hvor
især Liberal Alliance gik meget tæt på ministeren, også måtte erkende.
Desværre fik de korrekte argumenter ingen effekt og blev fejet af bordet
med argumentet:
Fortsættes side 11
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34% Forøgelse af statens misundelses afgift! forsat fra side 10
DET KAN GODT VÆRE DER ER UNØJAGTIGHEDER I BEREGNINGERNE, MEN
JEG ER TVUNGET TIL AT SKAFFE 40 MILLIONER kr. TIL FINANSLOVEN.

Sådan endte denne sag for Skatteministeren. Sejlerne reagerer nu
ved at nedsætte bådværdien i kaskoforsikringerne - eller helt at opsige
kaskoforsikringerne. Ifølge flere af landets større forsikringsselskaber
bliver resultatet, at det samlede afgiftsbeløb i 2013 vil blive lavere end
opkrævningen i 2012.
Trængslerne for for fritidssejlerne er imidlertid ikke forbi, fordi samme
skatteminister ganske vist har afskaffet engangsbeløbet for optagelse
i Skibsregisteret, men i stedet er der indført en årlig afgift på 800 kr.
for at være optaget i registret og i løbet af få år bliver sejlernes afgifter
dermed større end den tidligere engangsafgift.
Er det noget at sige til, at jeg føler mig som en høne på et slagteri hvor
fjerene langsomt bliver plukket af.
Hvad kan vi fritidssejlere stille op? Ja - det vil i hvert fald være en god
ide at blive slettet i Skibsregistret, hvis man ikke er tvunget til at være
registreret. Det er ganske let over internettet – og kig så lige en gang
til på bådværdien i din kaskoforsikring, for priserne på brugte både er
faktisk faldet en hel del i de seneste år. Desværre er der ikke ret meget
andet den enkelte kan gøre, men medlemskabet af DFU er trods alt
en garanti for en kvalificeret modstand mod de værste urimeligheder.
Koster det noget ekstra i kr.? hertil er svaret et rungende NEJ.
DFU er en anerkendt sejlerorganisation, repræsenteret i danske og Internationale organisationer
med udtaleret overfor påtænkte ændringer, ikke kun overfor skatter og
afgifter, men vi er også med ”omkring bordet” i Søsportens sikkerhedsråd og Søfartsstyrelsens udvalg vedrørende fritidssejleruddannelserne, samt i Friluftsrådet.
I hverdagen er det naturligvis ikke direkte synligt hvilke fingeraftryk
DFU sætter i ovennævnte områder, men I kan være overbeviste om, at
vi er der og taler sejlernes sag, så det kan mærkes.
Fortsættes side 14
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Skift til en
bank, der er
rig på sunde
værdier

Langgade 32 | 4800 Nykøbing F | 38 48 30 59

SKAL VI SÆLGE DIN BÅD
Ring på telefon 40 20 70 34
(svarer altid)
www.nordfyn-marine.dk

SOLGT ELLER GRATIS
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skipperkisten - køb og salg for MedleMMerne
Fjord Wiking 880
årgang 1985, sælges for
290.000 Kr.
Velholdt familiebåd med
meget plads.
Længde 8,80m, bredde
3,15 m, dybgang o,90,m.
Volvo Penta 158hk,
ferskvandkølet med fast
skrueaksel,
6 cylinder, diesel, ny sort
kaleche.
Venlig hilsen
Poul Nielsen
Dæmningen 22
5672 Broby
40333499 62632626

Siden sidst
Skiftedag for Webmaster:
Den 7 december var det skiftedag for vores webmaster, der ønskede at
blive aflastet.Kurt Lindgaard - redaktøren - har overtaget hvervet.
Fra bestyrelsen kommer et stort tak til Ole Madsen for den hjælp du har
ydet os igennem årene og i særdeleshed det sidste år med de ændringer,
der er sket i DFU.
Vi erkender, at vi har trukket store veksler på din hjælpsomhed og er
glade for, at vi stadig må trække på din viden ved overgangen til ny webmaster.
Tak for hjælpen Ole.
På bestyrelsens vegne
Kai Mogensen
Kasserer
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34% Forøgelse af statens misundelses afgift! Forsat fra side 11
Arbejdet i disse udvalg udføres frivilligt og ulønnet af medlemmerne
i DFU’s bestyrelse og udvalg.
Jeg præciserer dette for at lægge kant til en privat organisation, der nu
er på banen og tilbyder sig med lokkende ”Billige” tilbud. Formålet er
alene en privat indtjening, uden nogen som helt mulighed for at kunne
fremføre sejlerargumenter og holdninger over for myndigheder eller andre
sejlerorganisationer.
Personligt kan jeg kun afvise et sådant PIRAT FORETAGENDE, hvis
eneste formål er at tjene penge på sejlerne. De har min dybeste foragt.
Bent Hansen
DFU Næstformand.

EFTERLYSNING VI MANGLER DIN E-mail ADRESSE.
En dramatisk overskrift, men også en alvorlig sag.
Ved optagelse som medlem i DFU blev du bedt om, at meddele registret din
E-mail adresse og hvorfor nu det?
Flere grunde taler for dette.
1. DFU kvitterer for din indmeldelse med en E-mail. Det er ganske rart, at
kunne konstatere din tilmelding er modtaget og accepteret.
2. Henvendelser fra dig kan meget enkelt behandles og besvares.
3. Henvendelser til dig er også langt mindre tids- og omkostningskrævende på
denne måde. Vi sparer blandt andet porto, papir og kuvert.
Herudover tilkommer der, som for DFU noget nyt, nemlig muligheden for, at
kunne integrere medlemssystemet og kommunikationen via hjemmesiden.
Tanken er at supplere FRITIDSSEJLEREN med nyhedsstof og andre emner
med almen interesse for DFU medlemmerne ved aktivt
at anvende hjemmesiden til disse tiltag .
Vi er ganske klar over, at ikke ret mange foretager opslag på hjemmesiden for
at kontrollere for nyheder.
Fortsættes side 15
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EFTERLYSNING VI MANGLER DIN E-mail ADRESSE.- fortsat fra side 14
Ved at sende en E-mail til DFU medlemmerne med en kort beskrivelse
henvises til en nyhed på hjemmesiden forøges kommunikationen betragteligt og er ikke alene henvist til 4 nr. af FRITIDSSEJLEREN om året.
Med tiden vil det også, efter erfaringerne er kommet i hus, være muligt at
reducere udsendelsen af FRITIDSSEJLEREN og samtidig opnå en betragtelig forbedring af både økonomi og ikke mindst medlemskommunikation,
hvilket er det væsentlige i denne forbindelse.
Men mindre omkostninger gør heller ikke ondt på nogen.
Efter flere års medlemskab kan du være tvivl om DFU ikke allerede har
din e-mail adresse. Den letteste måde til at konstatere dette er ved opslag
i medlemsregistret hvor adgangen fortages gennem DFU`s hjemmeside.
Adgangen foretages, ved at anvende dit medlems nummer og dit postnummer. Her kan du kontrollere oplysningerne der relaterer til dit medlemskab,
personlige og dine båddata.
Rettelser kan du også foretage fra samme side, blot følg anvisningen på
siden.
Rettelser sendes elektronisk til DFU`s sekretariat hvor de, efter en kort gennemgang aksepteres.
I kan også sende rettelserne til dfu@dk-dfu.dk men husk henvisning til jeres medlems nr. der er trykt på FRITIDSSEJLEREN bagside.
Ovennævnte argumenter håber vi er så velbegrundede, at vi nu oversvømmes med rettelser, eller tilføjelser af E-mail adresser.
Bent Hansen
Næstformand.

.
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Generalforsamling i EBA (European Boating Association)
DFU er medlem af EBA, der blev stiftet i 1982 med henblik på at være
fritidssejlernes stemme i EU og har i dag en rådgivende rolle, hvad angår alle lovforslag, regulativer, bestemmelser etc, der vedrører sejlernes
interesser i Europa.
Næstformand Bent Hansen og undertegnede sekretær Boris Damsgaard deltog i EBAs generalforsamling 2013, der blev afholdt 19. og 20.
oktober i Århus.
EBA arbejder med en særdeles stor vifte af emner, der berører sejlernes
vilkår. I sager af særlig vigtighed nedsættes særlige arbejdsgrupper, der
indgående behandler afgrænsede emner/problemstillinger. I øjeblikket er
der nedsat 4 arbejdsgrupper som følger:
- Indhentning af Information om hvilke regler for leje af både, der er gældende i de enkelte EU-lande. Arbejdet skal afsluttes med udarbejdelse
af en guide for de sejlere, der vil leje en båd i udlandet
- Havnesikkerhed. Den internationale standard organisation (ISO) har
udarbejdet et udkast til standarder for sikkerhed i havne. EBAs arbejdsgruppe på dette område følger udviklingen gennem EBAs sekretær, der
er medlem af ISOs arbejdsgruppe for sikkerhed i havne, der skal fremkomme med et endeligt forslag. Indtil dette forslag måtte blive vedtaget,
henviser EBAs arbejdsgruppe til de retningslinier, EBA har opstillet.
- Bådskrotning. Overalt i Europa er der en stigende opmærksomhed på
spørgsmålet, om hvordan vi skrotter udtjente både på en miljømæssig
og sikker måde og EBAs arbejdsgruppe vedr. bådskrotning er også på
dette område ganske langt med konstruktive udkast. Den øjeblikkelige
situation er kortlagt gennem udsendelse af spørgeskemaer til EU-landene. I sidste ende bliver det nok EU-kommissionen, der formentlig vil
fremkomme med et direktiv
- En af EBA nedsat arbejdsgruppe er i gang med at kortlægge, hvilke
regler, der gælder, når en sejler besøger et andet EU-land – og hvilke
dokumenter, det er påkrævet at medbringe. I november/december 2013
udsender arbejdsgruppen et spørgeskema til alle EU-lande. Skemaerne
analyseres i februar/marts 2014 og det er endemålet at få udarbejde en
guide for sejlere, der besøger en andet land
- Sejlende turisme: EU ønsker at fremme denne form turisme og EBA
er selvfølgelig enig, men ønsker i tilslutning bedre vilkår for sejlerne ved
besøg i andre lande. Eksempelvis er der i Italien opkrævet meget meget
store nærmest uhyrlige anløbsafgifter i nogle populære havne for både,
der ikke er hjemmehørende i Italien.
Fortsættes side 17
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Generalforsamling i EBA (European Boating Association)
- En af EBA nedsat arbejdsgruppe er i gang med at kortlægge, hvilke
regler, der gælder, Tillige er ”Betalingsvandveje” i det indre Europa ved
at være på tegnebrættet flere steder – EBA er selvfølgelig imod sådanne
tiltag og forsøger at påvirke EU i en positiv retning for fritidssejlerne.

EBA arbejder herudover med en lang række andre emner og spørgsmål.
Eksempelvis kan nævnes følgende vigtige sager:
- EU’s vandramme direktiv, hvor udgangspunktet er ”Forureneren betalerprincippet”, hvilket kan medføre store omkostninger for fritidssejlerne
- EU’s havstrategidirektiv, der kan betyde miljømæssige tiltag, der berører
fritidssejlerne i negativ retning
- Østersøorganisationen Helcom er ved at udarbejde en liste over
antal fritidsbåde og hjemsted i regionen samt om/hvilke miljømæssige
påvirkninger fritidssejlads eventuelt kan medføre f.eks. spredning af
invasive arter i havmiljøet
- Den stigende udbredelse af dambrug og dårligt afmærkede eller helt
umarkerede bundgarnsstader, der både indebærer sikkerhedsproblemer
og hindrer den frie sejlads er noget EBA er meget opmærksom på
- Automatic Identification System (AIS) bliver formentlig et krav ved
sejlads på Rhinen og måske Donau, men næppe generelt på floder og
kanaler
- Redningsudstyr – udarbejdelse af ISO-standarder
- Regler for sejlads omkring/gennem vindmølleparker
- Sikkerhed til søs – hvilket redningsudstyr skal der være ombord? I
tilslutning demonstrerede de irske EBA-medlemmer et nyt system, hvor
din båd overvåges ved hjælp af eksempelvis smartphones og hvor du får
aktuelle advarsler, idet systemet ved, hvor du er, ligesom nødhjælp kan
komme hurtigt frem til det præcise uheldssted
Fortsættes side 18
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Generalforsamling i EBA (European Boating Association) - fortsat fra side 17
Vi kunne nævne mange flere emner, som EBA har på programmet, men det
ville fylde mere end hele dette blad. Det skal til sidst fremhæves, at medlemskab af EBA giver indflydelse. Eksempelvis har DFU været med til at
forhindre EU-påbud om førerbevis, registrering og forsikring af fritidsbåde.
Boris Damsgaard, bestyrelsesmedlem og sekretær

Vedrørende Maritim Forsikringsklub
Da jeg den 22.10.2013 loggede ind på min medlemsside på DFU’s hjemmeside og udfyldte formularen for at tegne en ansvarsforsikring for båd nr.
2, fik jeg et noget uventet svar.
Det var Maritim Forsikringsklub, der svarede på min henvendelse og ville
sælge mig en forsikring, der var hele 5 kroner billigere end DFU.
Tilbuddet var undertegnet af Herman Thomsen.
Nu undrede jeg mig naturligvis over, hvordan en konkurrerende aktør kunne besvare henvendelser på en lukket medlemsside.
Jeg kontaktede derfor DFU og informerede om det indtrufne og fik derved
at vide, at det var tidligere formand i DFU som brugte DFU’s medlemsregister til at skaffe sig kunder til sin nyoprettede forsikringsklub.
Jeg finder dette moralsk forkasteligt og useriøst.
Det er også kommet mig for øre, at Yacht-Pool på baggrund af dette, ikke
ønsker at samarbejde med Herman Thomsen og Maritim Forsikringsklub.
Nu ved jeg imidlertid, at det er lykkedes Maritim Forsikringsklub at sælge
sig ind hos nogle foreninger.
Disse burde nu være advaret og således overveje en ekstra gang om dette
er noget, de vil være med til.
Medlemmet ønsker ikke sit navn i bladet, men er redaktøren bekendt.

18

Billed indsendt af
Vivian Beier Østermarksvej 12 Hornborg
Som et af de 2 som kom til os i forbindelse med FOTO konkurrencen

DFU- SERVICE



Internationalt certifikat
for lystfartøjer
International card for pleasure craft
Internationaler Bootsschein für
Wassersportfarhrzeuge
Carte internationale pour les bâtiments de plaisance

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION

Hvis du sejler til udlandet, kan du af
myndighederne blive bedt om papirer
på båden, og hvem har det de ønsker
her og nu, derfor har vi i DFU besluttet,
at udskrive et Internationalt Certifikat,
der indeholder 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 på vores
hjemmeside.

www.dk-dfu.dk
Pris:
Certifikat kr. 200,-

DANISH YACHT ASSOCIATION ®
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Fra Gedser til Skagen - Hellers er sagen!

Oppustelig vest
00

Opret en ko

599
Hellers Pris
HellersPris

nto og få

10%

ULTRO

på alle ikke

Meget komfortabel og
let vest designet for optimal
bevægelighed.

nedsatte va
Hør nærmer
rer.
e om betin
gelserne i bu
tikken.

Tilbud 599 Kr.

iPad Cover

Best. nr. 131001

Pris 399 Kr.

Best. nr. 138901
Monteringsramme
Til planmontering

Pris 699 Kr.

MOBITRONIC LADER

Best. nr. 138901

2 forbrug + 1 start
12V/ 25Ah. Mål 240 x 77 x 310 mm. Switch mode.

Tilbud 1.699 Kr.

Best. nr. 89308

12V /25A Lader
00

1.699
Hellers Pris
TAKECARE MARINE

Der er flere
fastgørelsesmuligheder
med forskellige RAM beslag

PLEJEPRODUKTER

HØJ KVALITET - LAVE PRISER!
Her er en supergod plejeserie til rigtig fornuftige priser.

TakeCare er fremstillet på en dansk fabrik, der har produceret plejeprodukter Frit Valg
pr.stk
gennem en lang årrække, blandt andre også for førende danske mærker
inden for marine-produkter.

00
79
Hellers Pris

INTRO PAKKE

Intro Pakke
00

349
Spar 204 Kr.

Indeholder alle 7 produkter i
TakeCare serien.
Kom godt i gang med sæsonen.
Her er en pakke med alt hvad
du behøver til vask og pleje af
båden.
Værdi 553 Kr.
Intro

Pris 349 Kr.

Hellers

www.Hellers.dk

2013
- alt i bådudstyr og tilbehør til skibe.

NYHED

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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Dette billed er
blevet sendt ind
til os af
Bent
nr. 315923

ÅRSMØDET I NORDISK BÅDRÅD 2013.
Den frivillige bådorganisation NORDISK BÅDRÅD, hvor Danmark sammen med Sverige, Norge og Finland, ved gensidig orientering og samtaler om relevante emner for fritidssejlerne i Skandinavien/Norden, var
samlet i Stockholm d. 19-20 September behandlede følgende emner:
Sammenligning af ulykkesstatistikken for landene.
De enkelte lande bearbejder det indsamlede statistik materiale forskelligt, så en direkte sammenligning er vanskeligt. F.eks. har landene med
skærgårds trafik en mærkbar anden fordeling end danskerne.
Det er dog tydeligt, at aldersgruppen 55+ i åbne motorjoller er stærkt
repræsenteret og at redningsveste ikke er første valg, når man skal ud
at sejle eller fiske.
Den danske statistik viser en overrepræsentation af strandjægere og
fritidsfiskere i åbne joller med ringe eller for at sige det lige ud ingen
brug af redningsvest.
Undersøgelser af ulykkerne konstaterede også promille sejlads i et betydeligt omfang.
Desværre er det alt for velkendte årsager til alvorlige ulykker.
Antalsmæssigt er danske ulykker naturligvis på ingen måde i nærheden af de øvrige nordiske landes. Årsagen er klart begrundet i antallet
af både i de øvrige lande, hvor vi er i puslinge ligaen.
Fortsættes side 23
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112 app kan redde liv
Danmark har fået en ny officiel 112 app, som sikrer, at hjælpen kommer hurtigere frem.
Befinder du dig for eksempel på en af Danmarks kyster, åer eller søer, og oplever du en ulykke, er det ikke
altid, du kan sige, præcist hvor du er.
Men har du downloadet den nye 112 app, sender du et GPS-koordinat, når du aktiverer 112 app’en.
På den måde kan Alarmcentralen se præcist, hvor du er, og sende hjælpen af sted med det samme.
Det kan i sidste ende redde menneskeliv.
Danmarks officielle 112 app til smartphones kan nu downloades gratis fra Google Play, Apple Appstore og
Windows Marketplace.
Fortæl dine venner, kolleger og familie om 112 app’en. Så kan vi alle få hjælp hurtigere.
Parterne bag 112 app’en er Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen og Geodatastyrelsen.
Projektet er finansieret af TrygFonden.
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ÅRSMØDET I NORDISK BÅDRÅD 2013.- fortsat fra side 21

Promille sejllads.

Alle nordiske lande har, eller er ved at indføre/revidere grænserne for, hvad
der må være af promiller i blodet før det kriminaliseres at føre båden.
Lovgivning på området vanskeligøres af dels sammenkædningen med
grænserne for at måtte føre bil i beruset tilstand og søens love om ansvarlig
sejlads skal samordnes.
F.eks. Har en person indtaget en frokost med en øl og en snaps under en
sejltur og som følge heraf ville være påvirket efter lovens bogstav, kan han
så overlade førerretten til den f.eks. en søn på 14 år uden navigatorisk uddannelse?
Her er der fortsat en mængde juridisk og politisk arbejde at udrede og koordinere, ikke mindst på nordisk plan.
De danske regler er som bekendt 0,5 promille og kontrolleres sporadisk
af politiet med Marinehjemmeværnet som sejlende enhed. Som så meget
andet i Danmark en ”billig” løsning!
Vi erfarede, at Nordisk ministerråd arbejder for at sænke promillegrænsen.
Selvoppustelige redningsveste.
Det

er velkendt, at selvopustelige redningsveste bør/skal efterses og gerne
afprøves en gang hvert år.
Den norske repræsentant demonstrerede, hvorledes han hvert år funktionsprøver sin vest, der var af enkelt- kammertypen. Gennem 15 år havde
afprøvningen fungeret upåklageligt, men ved sidste
afprøvning viste der sig en alvorlig fejl, idet sammenføjningen af vestens for
og bagside limning ikke holdt længere.
Erfaringen har medført, at Det Norske Sejlforbund i efteråret gennemfører
en kvalitetstest af oppustelige rednings veste og overlevelses dragter, samt
jakker med indbyggede oppustelige opdriftsmidler.
Testen publiceres i den norske pendant til det danske ”Båd nyt” og bliver
meget interessant at læse. Testresultatet vil blive behandlet på et senere
rådsmøde, med henblik på udarbejdelse af en Nordisk indstilling og protokol.
Skrotning af både.
Desværre er det et emne vi alle må forholde os til. Mødet blev ”forlagt” til det
historiske værft i nærheden hvor 2 unge friske kvinder har startet et foretagende med skrotning af både.
Idegrundlaget er den eksisterende ordning for skrotning af biler og at foretage skrotning af både på en miljømæssig måde, hvor genbrug indgår i
betydeligt omfang og restproduktet bliver håndteret forsvarligt.
En sidegevinst er, at mange emner nænsomt bliver demonteret og solgt i
værftets antik bod. Ordningen med skrotning af både er i sin vorden, men
vil blive større.
Bent Hansen
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Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Danmarks Fritidssejler Union
Grønnevejen 4, Orehoved,
4840 Nørre Alslev
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