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Deadline næste blad
Lørdag den 20. januar 2018

Medlemspriser 2017
Klub kontingent:
1. Medlem af klub:
2. Enkeltmedlem:
3. Ekstra båd:

Kr. 240.00
Kr. 240,00
Kr. 270.00
Kr. 175,00

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

Kr. 125,00

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

Redaktøren efterlyser

Indlæg fra medlemmer og klubber.
Vær med til at gøre FRITIDSSEJLEREN
endnu mere interessant.
Send et indlæg til redaktøren.

Redaktør:

Michael B. Hansen, Sofievej 14,
4440 Mørkøv, tlf: 2264 2960
Email: web@dk-dfu.dk

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

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:
European Boating Association (EBA)
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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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.

Reglerne for vandscootere og speedbåde strammes

Krav om vandscooterbevis, forsikringskrav og øgede muligheder for sanktioner efter ulykker med vandscootere,
speedbåde og lignende fartøjer skal
medvirke til øget sikkerhed på vandet.
Regeringen har i dag sendt et lovforslag
i høring, som skal forbedre sikkerheden
for dem, der færdes til søs.
Det lovforslag, der er sendt i høring, lægger op til, at der fremadrettet skal tegnes
ansvarsforsikring for vandscootere og
visse speedbåde. Der lægges også op til
øget mulighed for konfiskation af denne
type fartøjer på grund af vanvidssejlads
eller ved gentagne lovovertrædelser.
Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Jeg er glad for, at regeringen nu kommer med en række forslag, som skal øge
sikkerheden for alle dem, der er ude på
vandet. Det er vigtigt, at alle kan færdes
trygt og sikkert i det danske farvand og
i vores havne. Vi så efter den tragiske
vandscooterulykke i Københavns Havn,
at der er behov for strammere regler for
dem, der sejler hurtigt og ansvarsløst.”

Justitsminister Søren Pape Poulsen:
”Vi har stort fokus på at forbedre sikkerheden omkring vandscootere i de danske
havne. I Københavns Havn er der henover
sommeren iværksat en markant styrkelse
af politiets beredskab på vandet. Med de
nye tiltag er der taget endnu et vigtigt
skridt på vejen for at dæmme op for vanvidssejlads i vores havne.”
Som led i regeringens opstramning har
Søfartsstyrelsen herudover sendt regler

i høring om et nyt særligt vandscooterbevis. Med de nye regler bliver der krav
om, at dem, der vil sejle Vandscooter og
lignende fartøjer, fremover skal gennem
både en teoretisk og en praktisk prøve. Prøven skal sikre, at man er i stand
til at sejle vandscooteren på forsvarlig
vis. I anklagemyndigheden arbejdes der
samtidig på at sikre, at bødestraffene for
ulovlig sejlads med vandscootere har et
passende niveau, der afspejler sagernes
alvor.
Det nye lovforslag samt udkast til Søfartsstyrelsens bekendtgørelser kan ses
på høringsportalen på følgende links.

Lovforslag i høring:
https://dk-dfu.dk/link/1

Bekendtgørelser i høring:
https://dk-dfu.dk/link/2
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DFU formand Bent Hansen:
”Søfartsstyrelsen og justitsministeren
nedsatte efter dødsulykken i København
en arbejdsgruppe, hvor Danmarks Fritidssejler Union, som bemyndiget organisation for prøveaflæggelser for fritidssejlere, deltog. Vi kunne ikke tilslutte os
justitsministeriets forslag om registrering
af Vandscooter, men foreslog et simplificeret AIS fastmonteret således Politimyndighederne fra havnen/land kunne
identificere ejerskabet og fart. Desværre
blev forslaget ikke vedtaget. Vi mener en
tvungen registrering kan være en begyndende skatteskrue a’la kaskoafgiften.”
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Bekendtgørelsen træder i kraft d. 01-012018 og vil have virkning fra samme dag
for nyerhvervede vanscooter. For nuværende ejere af en Vandscooter vil der
være en indfasningsperiode til d. 31-122019.
Ejere af et Speedbådsbevis kan ved, at
aflægge praktik prøven for Vandscootere
få udstedt et Vandscooter bevis og dermed sejle lovligt.

Navigation for
fritidssejlere?
AOF tilbyder kurser i søfartslære
med fokus på navigation,
forståelse af søkort, søvejsregler
og sikkerhed. Hvis du drømmer
om at kunne navigere til fjerne
kyster, er der information om
dette og mange andre kurser på
AOF’s aftenskoleportal.

aftenskole.aof.dk
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Europæisk Bådråds efterårsmøde i Stockholm

Rådets samling var meget koncentret
om opfølgning af de igangværende projekter uden væsentligt nyhedsinteresse
for nuværende.

Et besøg hos Bosø Yacht Club på Lidingø
var dog af en anden karat og meget interessant.
Lidingø er mindre ø i Stokholm skærgård,
med broforbindelse til det centrale Stokholm, hvor Yacht Clubben, med ca. 500
sejl og motorbåde og havne og landfaciliteter, har lejet sig ind hos kommunen for
en årrække. Bådhåndteringen ved op- og
isætning af bådene kontraheres hos en
lokal entreprenør for ikke at skulle have
personale med krancertifikat ansat.
Yacht Clubben drives med ansatte medarbejder for arbejde på havnen og i administration. Bestyrelsen vælges blandt
medlemmerne, som også er kendt herhjemme, og udfører frivilligt arbejde for
klubben.

senterede en reel trussel for deres forbliven.
Handlingsplanen for imødegåelse af
truslen blev et stop, eller en begrænsning af miljøtrykket fra sejlerne, således
samfundet ikke fik miljøsvineri forærende som en opsigelsesgrund.
Der indførtes et forbud mod afrensning
af begroninger og bundmaling på landpladsen og alt affald skulle indsamles
og bortskaffes korrekt. Bundmaling blev
også bandlyst uden dispensationsmulighed.
En sådan situation kunne naturligvis ikke
eksistere alene, hvorfor der blev købt en
vaskemaskine medlemmerne kunne bruge efter oplæring og en pris for medlemmerne på kr. 35- Euro pr. vask.

Trods øens størrelse er der 5 andre, men
mindre sejlklubber med egne havne faciliteter. Disse klubber har også en lejekontrakt med den lokale kommune.
Bestyrelsen for Yacht Clubben stillede sig
selv den opgave, at undersøge den, eller
de største trusler, mod klubbens forbliven på Lidingø, idet en opsigelse, eller
manglende fornyelse af lejekontrakten
ikke kunne aksepteres. Lidingø er Stockholms nærområde og truslen for den
spredes sig er ikke usandsynlig.
Resultatet blev de miljø mæssige påvirkninger af Lidingø og samfundet repræ-
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Vaskemaskinen blev også tilladt, at bruge for øens andre sejlklubber mod en lettere forhøjet vaskepris.
Vaskemaskinen fungerer som en omvendt bilvaskemaskine, hvor børsterne
styres efter bådens konturer.

”Vaskehallen” der består af broer på siderne og foran, er åben således bådene
sejles ind og porte lukker bag båden.
Begroningerne og andre søuhyrer opsamles i vaskehallens bund, der består
af en kraftig presenningsdug, som regelmæssigt renses og materialet deponeres
forsvarligt.

fungeret.
Både med dybe finnekøl eller vingekøle
og med lange skrueaksler kan vaskemaskinen ikke klare men løftes op på et vaskebasin med kontrolleret opsamling af
begroning, der deponeres forsvarligt.
Bengt Gærde (Formand for Svenske Båtunionen), der har sin egen motorbåd i
havnen, fortalte mig han havde sin båd
gennem vaskemaskinen 4 gange hver
sæson og alene omkostningen til bundmaling var halveret. Samtidig medførte
det en ren båd og samvittighed.
Selskabet der bygger vaskemaskinen har
succes med at exportere den og refererede til melleøsten og Floridas større mariner som aftagere.
Målinger i havnen viste allerede en
mindre forurening med bundmaling, så
man var overbevist om strategiens slagkraft.

Maskinens børste kommer ikke rundt
om hækken hvorfor der er monteret
højtryksspuling i forbindelse med portene, således hækken rengøres når båden
bakkes ud. Fra et manøvrepanel kan børsterne styres individuelt. Det er dog kun
for nervøse bådejere, idet automatikken
fungerer glimrende. Der har ikke været
skader i de snart 2 år vaskemaskinen har

I alt var det en meget overbevisende demonstration og kan være en værdig løsning, for større klubber, af bundmalings
problematikken. Vaskemaskine løsningen vil være for dyr en løsning for de mindre klubber/havne. Disse må sætte deres
lid til Industrien der fortsat arbejder på
højtryk for at frembringe en bundmaling
der kan godkendes.
EBA følger godkendelsesprocessen i EU
nøje.
DFU Formand
Bent Hansen
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Løst og fast om DFU Kompetence siden sidst

Denne klumme er tænkt, som bindemiddel mellem Kompetence Centret og
DFU Censorer, Tilsynsfører og de DFU
tilsluttede Kursusudbydere og Undervisere, der fremover også vil være modtagere af FRITIDSSEJLEREN.

Kommunikation er det vitale bindemiddel der limer organisationen sammen.
Vi håber klummen udvikler sig til en del
af tovejs-kommunikationen mellem os.
Send os meninger, forslag og andet der
brænder på således der ikke er noget der
indebrænder. Klummen optager spørgsmål, eller meninger, relevante for helheden. Herudover svares enhver henvendelse direkte.
Velkommen til dialogen.
Billede-dokumentation på beviserne?
På Dialogmøderne fornemmede vi der
ikke var stor begejstring over Censorerne
skulle omdøbe et digitalt billede af eleverne for indberetningen af prøveaflæggelser.

også er?

Søfartstyrelsen udsteder også beviser
uden billede dokumentation?
DFU Kompetence har forespurgt Søfartstyrelsen om kravet til billede dokumentation kan betragtes som en frivillig
ordning, på trods af kravet i bekendtgørelse 1641 Bilag 1 - Krav til udformning
af beviser.
Det foreløbige svar var:
Tak for et godt møde.
Vi har i Søfartsstyrelsen haft praksis for valgfrihed vedrørende billeder på speedbåds- og duelighedsbeviser.
Det var derfor vores intention, at
dette skulle reflekteres i bekendtgørelsen. Det fremgår uklart på
nuværende tidspunkt, og vi vil i
forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen få dette specificeret.

Kompetencesystemet er indrettet for,
at opfylde kravene i bekendtgørelse nr.
1641, hvor bilag 1 anviser hvordan plastikkortene for de enkelte beviser skal
udformes. Her er anvist et billede hvorfor, måske naivt, vi opfattede det som et
krav der skulle opfyldes og derfor ikke
forespurgte Søfartstyrelsen om de virkelig mente det.

Afgørelse om DFU Kompetence kan udelade Foto dokumentationen må herefter
afvente revisionen af Bek. nr. 1641 og
presser på for en afgørelse inden nytåret
2018.

Vi erfarer nu, at Dansk Sejlunion udsteder beviser uden billede dokumentation,
og er godkendte udbyder af prøveafholdelse, efter samme bestemmelse som vi

DFU Kompetence organisationen har
naturligvis som mål, at administrere
bestemmelserne korrekt, men på ingen
måde vanskeligere end krævet. Censo-
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rerne og Kompetence Centret kunne lettes for en større administrativ byrde, om
kravet gøres frivilligt at følge.
Identitetskort til Censorer / Tilsynsfører
Konsekvensen af usikkerheden om billeddokumentation på beviserne har
medført vi afventer udsendelsen af kortene, men de vil komme hurtigt efter afklaringen.
Udvidelse af DFU`s bemyndigelse
Flere sejlskoler, undervisere og Censorer
har efterspurgt DFU Kompetance udvides med de øvrige fritidssejleruddannelser og hvornår dette forventes og hvordan.
Søfartsstyrelsen udlægger de øvrige uddannelser fra årsskiftet 2018, hvor relevante organisationer kan ansøge om bemyndigelse som prøveafholder.
Søfartstyrelsen er orienteret om DFU
Kompetance Organisationen ansøger om
bemyndigelsen og forventer at kvalitetssystemet, der allerede er opbygget og i
brug, rummer de nye uddannelser. Ved
udarbejdelsen af kvalitetsstyring systemet blev de tilkommende uddannelser
(Y3, Y1, Motorbevis samt SRC) implementeret.
Kommer der ændringer i uddannelsesplanerne?
Beslutningen er, at uddannelsesplanerne
fortsætte uændret, dog med implementeringen af Vandscooter beviset, således
sejlerskolerne, undervisere, Censorer og
Tilsynsfører kan fortsætte uændret, hvilket lettere hverdagen for alle involverede, men!
Begrundelsen for at flytte prøveaflæggel-

serne til godkendte og relevante sejlerorganisationer var, at organisationerne,
med deres praktiske ekspertise hurtigere
kunne tilpasse uddannelserne til hverdagens udfordringer og erfaringer.
Så svaret er muligvis, at der kommet
ændringer i det vore dialogmøder som
fast punkt vil behandler motiverede
ændringsønsker, hvor kursudbydere,
Censorer og Tilsynsfører der er tilmeldt
DFU Kompetence Centret, sammen drøfter og beslutter de motiverede ændringer under Mottoet: Enighed gør stærk og
sammen finder vi løsninger.
Vandscooter hvad med disse og hvor er
vi i dette spørgsmål?
En direkte følge af vanvid sejlladsen i
København, og andre steder, besluttede
regeringen der skulle ændringer til.
Søfartstyrelsen og Justitsministeriet nedsatte en arbejdsgruppe, hvor DFU som
bemyndiget var deltager, for gennemgang og tilpasning af bestemmelserne.
Resultatet var givet på forhånd og udmøntes i ændringer Bekendtgørelsen nr.
74 og nr. 1641 der i øjeblikket er til høring blandt offentligheden.
Fra årsskiftet 2017/2018 vil det være påkrævet, at have Vandscooter bevis for
nye ejere eks. ved køb af et brugt eller
nye fartøjer. Eksisterende ejere af vanscootere tillades en indfasningsperiode
til 2020 hvorefter de skal have beviset.
Substansen i Vandscooter-beviset er, at
teorien er identisk med Speedbådsbeviset, men der indføres en praktisk manøvreprøve, specielt tilrettet denne fartøjstype.
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SFS, DS og Dansk Motorsport afholder
en Workshop for den praktiske manøvreprøve. Opfattelsen er, at det ikke kan
komme på tale, at skulle sidde “bagpå”
scooteren under prøven, men observere
fra en følgebåd.
DFU Censorerne vil blive kontaktet
af Kompetence Centret og vil kunne
godkendes til Vandscooter-prøven om de
er godkendte som Speedbådscensorer.
Branchen får her et nyt uddannelsesområde hvor ikke mindst førernes bevidsthed om hvor de lovligt må dyrke deres
sejlertilværelse er et Focus punkt.
Justitsministeriet udarbejder bestemmelser om en tvungen ansvarsforsikring
for vandscootere og synlig registrering
der også vil træde i kraft ved årsskiftet
2017/2018. I øjeblikket er forsikringsbranchen ikke særlig samarbejdsvillig, så
hvor prisen lander er et dyrt spørgsmål.
Specielt den synlige registrering opponerede DFU t imod og fremsatte et forslag

om montering af en simpel AIS transponer, der kunne fjernaflæses og informere
om hvem ejeren er, scooterens fart, slæbespor osv. En sådan aflæsning vil kunne
anvendes som bevis i retten. I forhold til
scooters pris er omkostningen ved forslaget uden betydning. Desværre blev forslaget ikke fulgt denne gang.
Dialogmøderne
Tak til de der deltog i møderne i øst og
vest, hvor vi gennemgik Kompetence Centrets- og Censorernes samt de
Tilsynsførendes opgaver og samarbejde.
Vi følte det var meget udbytterigt og har
efterfølgende modtaget tilkendegivelser
og gode input til forbedringer, hvilket
blandt andet er hensigten med disse
møder. Herudover får vi ansigter på hinanden.
Vi glæder os allerede til de næste Dialogmøde hvor erfaringerne iblandt os alle er
af praktisk art.
Med Hilsen
DFU Kompetence teamet

Kassereren orienterer

Har du ikke modtaget opkrævningen for
2018, så er den tæt på.

ning, så er fordi, du har undladt at betale
et gebyr fra sidste år.

Vi har samme kontingentsatser som sidste år. Forfaldsdagen er 1. december
med sidste rettidige betalingsdag den
5. december. Herefter udsendes rykkeropkrævninger påført et rykkergebyr på
50.00 kr.

Gør os glade, betal til tiden, så får vi også
tid til sjovere gøremål end at udskrive
rykkere.

Står der et rykkergebyr på din opkræv-
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For selvopkræverklubber gøres det på
samme måde som sidste år.
Kai
Kasserer i DFU

§

Persondataloven og virkning af en medlemshenvendelse
Poul Jeppesen medlem nr. 316950
Jeg har tidligere skrevet til jer, at det er
uheldigt at offentliggøre medlemmernes
mailadresser bag på medlemsbladet, så
alle og enhver ville kunne se det. Faktisk
mener jeg ikke, at det er lovligt uden
medlemmets samtykke og det ønsker jeg
i hvert tilfælde ikke at give.
Jeg har kun oplyst min mailadresse i systemet til internt brug - IKKE til offentliggørelse.
Vil i ændre dette og orientere i bladet om
dette?
Kære Poul
Tak for din henvendelse om medlemmernes mail adresse bag på bladet.

lemsliste, udover til et internt administrative formål, vil være i stride med loven.
Med nye love er det ofte sådan, at der
skal en retsafgørelse, som udfylder lovens ord og intention til, før man kan
værre sikker på hvordan fortolkningen
skal være. Det afventer vi ikke, men.
Med baggrund i din henvendelse og
ovenstående har vi truffet beslutningen
ikke, at trykke mailadressen mere. I stedet vil vi med en regelmæssig opfordring
i bladet appellere til at holde mail adresserne ajour.

Vi besluttede, i konsekvens af, at medlemmerne havde vanskeligt ved, at holde deres mail adresse ajour, at trykke
mailadressen på bladet og opfordre til at
meddele ændringer om der var nogen.
DFU anvender i videst muligt omfang,
at kommunikere med medlemmerne via
mail systemet der er en hurtig og omkostningsfri kommunikation. Virkningen
har været rigtig god, og mange har været
glade for denne service. Ikke mindst omkostningerne til porto.
Vi er for nylige blevet undervist af en
DGI-advokat med speciale i foreningsjura og den nye persondatalov, der træder
i kraft d. 25.05-2018.

Dit spørgsmål om lovligheden af vores
trykning af mail adressen på bladet blev
belyst og befinder sig i en gråzone, idet
offentliggørelse af f.eks. en klubs med-
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Bent Hansen
Formand

Konflikt mellem fritidssejler og erhvervsfartøj

Hr. Redaktør
Hermed kopier af en anmeldelse, kvittering og oversigts skitse af en uoverensstemmelse mellem en færge og undertegnede i det Sydfynske.
Sagens forløb fremgår af anmeldelsen.
Jeg vil formode, at sagens forløb kan
have mange læseres interesse.
Jeg vil ved samme lejlighed gøre opmærksom på, at jeg finder betegnelsen
”fritidssejler”, som en stærkt misvisende
betegnelse for en skibsfører af et mindre
fartøj.

Jeg er bosiddende i et ø-samfund og har
jeg ærinde på en af øerne, vil jeg ikke betegnes som fritidssejler, En betegnelse
som i bund og grund er en ringeagtende
betegnelse.
Begrebet fritidsbilister og fritidspiloter
forefindes ikke, så hvorfor fritidssejlere.
Jeg har både kørekort og pilotcertifikat,
så jeg bevæger mig i alle elementer i indog udland.
Betegnelsen Duelighedsbevis er ligeså
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kunstig. Det burde være et certifikat A,
B, C eller lignende ligesom indenfor luftfarten.
Når jeg kører bil eller flyver er der ingen,
der sætter spørgsmål ved, om det er fritid eller erhverv. Der er jeg en trafikant
på lige fod med alle andre.
En journalist, som henvendte sig til mig
vedr. hændelsen, spurgte om ikke ”lyst
skulle vige for brød” når nu jeg var fritidssejler. Jeg tror ikke han stiller så tåbeligt et spørgsmål en anden gang.
Men hans spørgsmål var jo meget betegnende for menigmands opfattelse af
begrebet. For år tilbage, da jeg tog mit
søværts ”A-certifikat”, fik vi også den regel indpodet af vor underviser.
Jeg håber ikke det fortsat benyttes i undervisningen, nu i særdeleshed, hvor
DFU kompetence gerne vil overtage undervisning og prøveaflæggelse.
Nå, det kan i jo så filosofere lidt over.
Ole Mørch
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Kære Ole Mørch, redaktionen har modtaget din henvendelse og bringer den
her med en eksperts vurdering af hændelsen. Indhentningen af ekspertudtalelsen er begrundet ønsket om, at bibringe
vore medlemmer en forståelse af hvor
kompleks søfartsreglerne i en konflikt
situation kan opfattes. Dette er ikke et
forsøg på en forudsigelse af en retslig afgørelse, idet afhøring i retten vil påvirke
sagen.
Udover konflikten har vi noteres os dine

Duelighedsklubben ved den daglig
administrator og professionel navigatør Benjamin Kristensen blev bedt
om, på det foreliggende grundlag, at
udtale sig og udtaler:
Jeg kan godt forstå at Ole Mørch er
rystet, og reagerer derefter.
Gad vide hvordan færgeskipperen har
det?
Det er uklogt at udtale sig om en konkret situation, når man ikke har hørt
begge parter og set dokumentation
for de to påstande.
Har Ole brudt loven og udvist dårligt
sømandskab ved at manøvrere således overfor et stort erhvervs fartøj,
at sikker passage derved bliver vanskeliggjort, og at vigereglerne derfor
træder i kraft?
Har færgeskipperen brudt loven og
udvist dårligt sømandskab ved med
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bemærkninger om Certifikaternes betegnelse, som du finder diskriminerende og
ikke dækkende.
Betegnelserne står ikke umiddelbart til
at ændre idet bekendtgørelserne fra Søfartsstyrelsen fastlægger disse. Dansk
Fritidssejler Union er repræsenteret i
Søfartstyrelsen og tager spørgsmålet op
her.
Vent dog ikke for store resultater, men vi
vil gøre vores bedste.

stor fart at sejle klods på et andet fartøj, som han efter vigereglerne skal
gå af vejen for?
Hvis det kan dokumenteres at en
kollision udelukkende er undgået på
grund af Oles manøvrer, er der tilsyneladende tale om en meget farlig situation, som begge parter antageligt
har et medansvar for, og mon ikke de
begge to får en klækkelig bøde?
Det bliver spændende at høre hvad
byretten har at sige til sagen.
Indtil da:
HOLD JER KLAR AF DE STORE
DRENGE!
De bedst sejlerhilsner
Benjamin Kristensen
Duelighedsklubben

Efterlyser frivillige og modige kvinder og mænd

Generalforsamlingen er tiden hvor medlemmerne slutter op om Unionen og udtrykker deres beundring, eller det modsatte, over det forgangne års arbejde.
udført af jeres valgte repræsentanter.

Begge meningstilkendegivelser er lige
velkomne og indgår i det det fremtidige
arbejde.
Fra tid til anden er der dog behov for nye,
eller flere, kræfter idet enkelte takker af
og nye aktiviteter kræver flere hænder.
En sådan situation er nu til stede, idet
Flemming Caspersen har meddelt sin afgang fra det praktiske bestyrelsesarbejde, men fortsætter som DFU repræsentant i Friluftsrådet og oppositionen for
etableringen af de kystnære vindmøller.

der, på frivillig basis, kunne tænke sig, at
give en hånd med i administrationen af
denne aktivitet.
Vi stiller en PC og mobil telefon til
rådighed og forventer en selvstændig
personlig indsats samtidig med lysten til
at samarbejde om fælles mål og en sikker viden og færdighed i IT. Organisationen er fortsat under opbygning og en
grundig personlig oplæring i sagsadministrationen følger naturligvis med.
Er du interesseret i en meningsfyldt og
interessant opgave men ønsker en uddybning af opgaverne er du velkommen
til at kontakte et bestyrelsesmedlem
eller:
DFU formand
Bent Hansen
Mail: bent@baph.dk
Tlf. 22 48 46 70

Med bemyndigelsen til, at afholde Fritidssejler kompetenceprøverne er der
et behov for interesserede medlemmer

FRITIDSSEJLER, FIND DIT NÆSTE KURSUS HER!
Kursus i :

Speedbåd Duelighed Yachtskipper
SRC/VHF radio Motorpasser

Hos dig eller hos os, ring og få et tilbud
Vi laver også kursus til erhvervssejlads samt førstehjælpskurser.
je@marineskolen.dk – tlf. 4025 2330 – www.marineskolen.dk
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Udmeldelse pga. uenighed med forsikringsafgørelse

Undersøgelse af en udmeldelse på
grund af uenighed med en forsikringsafgørelse.

Ingen foreninger undgår medlemsudmeldelser, heller ikke vores. Medlemmers alders gennemsnit er desværre ikke
for nedadgående, hvorfor helbred og
vedligeholdelse af båden er den altovervejende begrundelse for, at sælge båden
og derfor ikke har behov for medlemskabet længere.
Opsigelsen følges sædvanligvis med en
udtalelse om tilfredshed med den tid der
er gået og kvitteres også med en velkommen tilbage, om dette bliver muligt. Meget ofte sørger ex medlemmet for båden
nye ejere indmelder sig i DFU, hvilket er
et bevis på tilfredshed. Alligevel undersøger bestyrelsen, hvor det er muligt,
den bagved liggende begrundelse for
udmeldelsen for, at tilpasse DFU hvor
det er muligt og specielt hvor årsagen er
relateret til driften af Unionen.

sikringen Yacht- Pool, der udelukkende
tegner sejlerforsikringer. Selskabet er
ikke det største på markedet, men blandt
de bedst kvalificerede, idet skadesbehandlerne bl.a. er uddannede bådebyggere og dieselmekanikere.
Medlemshenvendelsen - uredigeret:
Vi har haft så meget bøvl med den forsikring så vi har sagt begge vores både op
og vi anbefaler alle andre også at gøre
det samme.
Det har været en frygtelig oplevelse at
have vores både forsikret der.
DFU har bedt Yacht-POOL om en udtalelse, der bringes her, også uden redigering.
Yacht-POOL - uredigeret:
Vedr. xxx så er forløbet således, at hans
Nysted 21 DFU-nummer 331961 synker,
uden nogen forklaring.

DFU modtog en udmeldelse der straks
blev nøjere undersøgt, specielt fordi årsagen var utilfredshed med medlemskabets underliggende forsikrings afgørelse.
Medlemmets begrundelse bringes her
i bladet, dels fordi DFU’s motto er MORALK OG ETIK altid skal tilgodeses og
endvidere kan det være muligt, at ændre
en afgørelse om denne bygger på misforståelser, som en 3. part måske kan grave
frem.
Dansk Fritidssejler Union har siden stiftelsen haft samarbejde med specialfor-
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Vi får båden bjærget af firmaet Luckow
som kører den til Dansk Sejl og Motor i
Brøndby, hvor en medarbejder efter fyraften tømmer motoren for vand og olie,
hvorefter der påfyldes nyt olie og motoren tørnes.

Vi rekvirerer skibsingeniør Carsten Lund,
Ship-Consult for at få klarlagt årsagen til,
at båden er sunket. Årsagen viser sig at
være, at båden, som udgangspunkt er
nedlastet mere end tiltænkt fra værftet,
idet der er påbygget et styrehus. Herefter har bådejeren foretaget en konstruktiv ændring af bådens lænse-system.
Båden er fra værftet konstrueret således,
at vand på dækket løber ind i den indbyggede dam via et rør i hver side af dammen i dæksniveau. Fartøjets fribordshøjde er ualmindelig lav, ca. 5 cm., så når
båden har krænget, har vandet kunnet
løbe fra dammen og ud på dækket via
disse rør.

afløbsrøret inde i dammen. Som følge
heraf er båden ikke længere selvlænsende, idet der nu skal stå ca. 5 cm. vand
på dækket, før det begynder at løbe ind
i dammen. Der kan imidlertid ikke stå 5
cm. vand på dækket, idet stående vand
på dækket løber ned i kølen, da der er
hul fra dækket ned i skroget under agter toften. Hvis båden ikke meget ofte
lænses manuelt, vil den synke, da en ned
lastning på blot ca. 5 cm. medfører, at
havvand løber fra dammen ud på dækket, hvorfra det har fri adgang til bådens
indre. Af fotos fremgår, at båden har ligget nedlastet igennem længere tid, idet
der er begroning et godt stykke op over
bundmalingen.

For at forhindre dette, har bådejeren
monteret to opadvendte PVC-vinkler på

På baggrund heraf er skaden afvist iht.
forsikringsaftalens pkt.9.2, som omhandler manglende sødygtighed.
Forsikringsselskabet har betalt
hævning af båden, idet den var
sunket i en lystbådehavn og der ikke
er tvivl om, at bådejeren er ansvarlig for, at den er sunket. Forsikringsselskabet har endvidere pr. kulance
betalt for transport til reparatør,
nødvendig omsorg for motoren
efter hævningen samt læsning på
ejerens lastbil.
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Dansk Fritidssejler Union’s konklusion
En forsikringsbegivenhed er altid
beklageligt, men vi kan desværre ikke
støtte medlemmet og finder Yacht-Pool ’s
afgørelse velbegrundet. DFU vælger,
at bringe denne sag til medlemmernes
kendskab, dels fordi vort ex-medlem ”lover”, at udbringe hans personlige oplevelse til andre sejlere, hvilket ikke bør stå
uimodsagt. Vi benytter også lejligheden
til en oplysning om, hvilke problemer der
kan opstå ved konstruktive ændringer,
der måske ikke er gennemtænkte.

Et god råd er også: HOLD ØJE MED DIN
BÅD FORTØJNINGERNE. HUSK EN FORSIKRING IKKE ER EN VEDLIGELSESKONTO. Hvis den var kunne man ikke betale
forsikringen, den ville være i en meget
højere pris.
Danmarks Fritidssejler Union.
Bent Hansen

Derfor: Udfør aldrig konstruktive ændringer på din båd, uden at rådføre dig
med en sagkyndig. Med en sagkyndig
mener vi en bådebygger, hvis det handler om skrog, rig, eller maskininstallation
og en marinemekaniker, hvis det handler
om selve motoren.

Touching your heart
Touching your heart
Touching your heart
Touching your heart
Touching your heart

Alle former for
askinarbejde
m
&
e
d
e
m
s
t
m
· Svejsning sa
skeri
· Hydraulik for fi
VI ER

VI ER

Rødbyhavn Motor& Maskinværksted
ER
SPECIALOTISORT ER
I MARINEM

ER
SPECINIAEMLOTISORT ER
I MAR

VI ER

ER
SPECIAEMLIOTST
ORER
I MARIN

54 60 51 5254 60 51

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk
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Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til DFU’s vedtægter §8 indkaldes der til ordinær generalforsamling:

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 11:30
Generalforsamlingen afholdes hos PARK HOTEL, Viaduktvej 28,
5500 Middelfart.
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 2017
5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret 2017 regnskab
6. a. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår (2018) og et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår (2019) til godkendelse
b. Fastsættelse af kontingentet for 2019 ref. vedtægtens § 6
7. Indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag
b. Indkomne forslag
8. Valg: Til bestyrelsen
Kasserer for 2 år (Kai Mogensen modtager genvalg)
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Per Sandholdt og Kirsten Hansen modtager genvalg)
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hver for 1 år (Asta Jørgensen modtager genvalg)
10. Valg af 2 kritiske revisorer hver for 1 år (Jan Andersen og Kurt Sjøgren modtager genvalg)
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (Mogens Hansen modtager genvalg)
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 d. 10. februar 2018
Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen til DFU’s sekretariat telefon: 70 22 91
95, alternativt på mobil nr. 26 39 35 21 eller e-mailadresse: dfu@dk-dfu.dk
Senest d. 17. februar 2018
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med en god og saglig debat. Der serveres kaffe
og brød under generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Kystnære havvindmøller - Pænt Nej Tak!

I et samarbejde mellem DFU, Kragenæs Sejlklub og Sammenslutningen
af Sommerhusgrundejerforeninger på
Holmsland Klit og andre interessenter
er det lykkedes at gøre fælles front mod
kystnære havvindmølleprojekter i indre
danske farvande og langs vore kyster.

Forundersøgelsestilladelsen til det kystnære havvindmølleprojekt Lillebælt Syd
er endnu et eksempel på, hvor planlægningen af kystnære havvindmølleparker
tilsidesætter natur- og rekreative værdier i vore farvande. DFU prioriterer, at alle
sejlere skal have fri- og uhindret adgang
til vore farvande og kystnatur.
Der er allerede områder nok, hvor sejlerne ikke må færdes, og der skal ikke ske
yderligere begrænsninger som følge af
etablering af kystnære havvindmølleparker.
Samtidig har grundejerforeningerne ved
Jammerland Bugt syd for Kalundborg og
Asnæs også besluttet at gøre fælles sag.
Dermed er det som lykkedes at samle
alle indsigelser mod ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore kyster for så vidt angår
kendte projekter.
En landsdækkende underskriftindsamling er startet under overskriften:
Kystnære havvindmøller - Pænt Nej Tak!
Formålet med underskriftsindsamlingen
er at få politikerne i tale for at få dem
til at revurdere energiforliget og stoppe
nuværende planer og projekter om kystnære havvindmølleparker og i stedet i et
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revurderet energiforlig vælge en placering af havvindmølleparkerne langt ude
på havet (Læs: Nordsøen).
DFU´s medlemsklubber og medlemmer
opfordres til at slutte op om underskriftsindsamlingen ved tilkendegivelse på følgende link til web-siden:

http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk

Flemming Caspersen
Fung. bestyrelsesmedlem

Kystnære møller - Pænt Nej Tak!
Til vore medborgere – vi har brug for din underskrift.

Fra en VVM-redegørelse fra 2015 – 179m høje møller 4,6 km fra kysten.

Tiden er inde til, at revurdere energiforligene – lad os få fornuften tilbage i energipolitikken.
Regeringen og Folketinget arbejder målrettet på at ødelægge de danske kyster og kystnære farvande med den nuværende energipolitik
for grøn omstilling.
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget ødelægger de danske kyster og kystnære farvande med kystnære havvindmøller. Dette på
trods af at udviklingen har vist, at strøm fra store havvindmøller kan produceres til samme pris og måske endda billigere ved at placere
store højtydende havvind-møller længere til havs end de kystnære placeringer.

Giv din mening til kende:

Støt op om følgende udsagn:

•Den grønne energiforsyning skal udvikles og vokse blandt andet ved hjælp af vindkraft, solceller og andet
• Opstilling af kystnære havvindmøller skal ikke ske på bekostning af vor unikke natur herunder oplevelsen af det uberørte kystlandskab og det frie udsyn over
havet.
•Opstilling af møller må ikke ske til gene for mennesker. Støjforholdene omkring vindmøller skal undersøges og støjens indvirkning på dyr og mennesker skal
kortlægges.
•Havvindmøller hører hjemme på havet – ikke ved kysten.
Gå ind på web-siden: http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/ og underskiv.

På vegne af:
Området ved Sæby
kontakt for grundejere og foreninger - Ole Bjørn - tlf. nr. 31 77 25 97
Området ved Vesterhav Nord
kontakt for grundejere og foreninger - Carsten Johansen - tlf. nr. 40 16 46 68
Området ved Vesterhav Syd
kontakt for grundejere og foreninger - Ivan Laursen - tlf. nr. 23 43 85 08
Området ved Mejlflak
kontakt for grundejere og foreninger – Ole Ørnstrand - tlf. nr. 52 23 39 00
Området ved Jammerland Bugt
kontakt for grundejere og foreninger – Jørgen Karlsen - tlf. nr. 61 33 48 53
Området ved Lillebælt Syd
kontakt for grundejere og foreninger - Anders Lindskov Jørgensen - tlf. nr. 21 27 43 76
Området ved Smålandshavet
kontakt for grundejere, foreninger
Sejlklubber og Danmarks Fritids Sejler Union - Flemming Caspersen - tlf. nr. 24 62 04 42
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Operation Sømærkning

Gratis mærkat, der kan redde dit liv
Når nogen spotter en herreløs båd, kano
eller et surfbræt, der flyder rundt på vandet, opstår der en naturlig frygt for, at
ejermanden er druknet. Men det er langt
fra altid tilfældet. Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) har således gennemsnitligt årligt 73 aktioner, hvor man ikke
kan konstatere en søulykke.

Derfor har TrygFonden i samarbejde med
JRCC udviklet Operation Sømærkning,
som er et gratis, vind- og vandsikkert
mærkat med personlige kontaktoplysninger, som ejere af blandt andet både
og kajakker kan sætte på deres vandudstyr.

Bestil mærkat med Operation Sømærkning her
https://dk-dfu.dk/link/operation-sømærkning
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Askeladden 605 Explorer
Askeladden 605 Explorer årgang 2004. Motor Mercury 115 HK Optimax. Sejlet 176
timer. Vinterserviceret. Bundmalet.
Udstyr: 2-delt kaleche, vinterpresenning, anker m/line, div. tovværk, 4
stk. fender, Porta Potti toilet, 6 stk.
redningsveste, midterhynde til kabine, teakboard, vandskiline, tube
m/line, Lowerance LCX-18C Ekkolod, GPS & Kortplotter med TFT farveskærm, Brenderup 8222B 1800
KG m/superruller årgang 2006.
Vinteropbevaret indendørs.
Pris kr. 159.500,Henvendelse 20161751
E-mail: s-en@mail.tele.dk

Apollo 32 sælges
32 fods motorbåd, årg. 1972, 6 sovepladser. Perkins 115 HK.
Motoren har kun sejlet ca.. 1300 timer. Nyere Wabasto oliefyr,
nyere lader, nyere udstødnings manifold. Diesel tank tømt og rengjort.
Bunden renset og primet i 2007. Nye batterier. Alt indbo medfølger.
Båden ligger i Køge.
Pris 175.000,Mere information,
Tlf. 40 83 37 58
E-mail: jane.kelberg@yahoo.dk
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Nimbus 4000 Coupe
Båden er beliggende i Frederikshavn Marina, bro I
Motoryacht bygget i 1986.
Oprindelig solgt til tysk ejer.
Længde mtr. 11,20
Brændstoftank ltr. 800
Bredde mtr. 3,60
Vandtank ltr. 350
Dybgang mtr. 0,90
Holdingtank ltr. 100
Deplacement kg. ca. 7.000 kg
Båden er opbygget med skrog af glasfiber og apteringen er overalt udført med flot
teaktræ. Båden er udstyret med næsten alt hvad hjertet begærer.
Båden er udstyret med 2 X 165 HK Volvo T AMD 40B Marinediesel, ferskvandskølet og
med faste aksler. Motorerne har gået 2642 timer (maj 2017).
Båden er indrettet med stort cockpit med skydedør til salon. Salonen er indrettet med
styrestand, pantry, stort sidde/spise arrangement. Sidekahyt med 2 køjer og skabs-arrangement. WC med stor separat brusekabine. Lækker forkahyt med stor dobbeltseng
og masser af skabsplads.
Båden har sejlet under dansk flag siden 2009 og er løbende vedligeholdt og forbedret
siden så den nu fremstår som den ideelle båd for familien, der gerne tilbringer ferie og
fridage på havet.
Pris: kr. 545.000,00
Anni Johansen
Jennetvej 375, 9982 Ålbæk
E-mail: jsj@lumino.dk
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Maxi 120/130
Maxi 120/130 til salg. Båden er fra 1981, pæn og velholdt. Vi har haft den i 18 år
og er en rigtig god søbåd. Motor Volvo D55 fra 2006, 1100 timer. Veludrustet med
Sleipner truster fra 2015, foldepropel, autostyrer, elektrisk ankerspil, Harken II rulle,
Oliefyr m.m.
Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

Fiskebåd
28 fods Scandic årgang 1978 til salg. Ferskvandskølet 72 HK indebords Perkins motor.
Forkahyt med 2 køjer, diverse hylder og toilet. Styreplads, pantry, behagelig styrestol,
Futuno ekkolod, navigator og kompas. Andet relevant udstyr medfølger
Henvendelse: Erik Jørgensen
Strandstien 8,
4720 Præstø
Tlf.: 22 35 90 77
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Motorbåd Coronet Explorer 22 fod sælges
Coronet Explorer 22” bygget i Mullerup havn ved Slagelse i 1967. Motoren er en Perkins diesel 54 kh, Ferskvandskølet, Z-drev Alfa One. Båden er bygget op med glasfiber
på krydsfiner. Rummelig motorbåd med 2 sovepladser/sofagruppe med bord. Lille
pantry med 2 gasblus og original køleboks. Renoveret 2017. Båden er på vinteropbevaring hvor den står på trailer som medfølger. Kalechen er 2 delt, og det må påregnes
at den skal udskiftes.
Pris : kr. 29.995,00
Kontakt mobil efter 19.00
24412062
norgesvej56@gmail.com
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Danmarks Fritidssejler Union
Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://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 2017

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

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

Næstformand
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000 Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: per@dk-dfu.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: kirsten@dk-dfu.dk

Suppleant
Flemming Caspersen
Søvængerne 28
4953 Vesterborg
Tlf: 2462 0442
E-mail: flemming@dk-dfu.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: kai@dk-dfu.dk
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Danmarks Fritidssejler Union
Grønnevejen 4, Orehoved,
4840
Nørre Alslev
Returneres
ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Til:

Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000 Helsingør
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