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Danmarks Fritidssejler Union
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Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannelser-
ne og i Friluftsrådet. 
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Danmarks Fritidssejler Union.
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ansvarsforsikring for fritidssejlere

uden ekstra betaling.
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Indkaldelse til generalforsamling
I henhold til DFU`s vedtægter § 8 indkaldes der til ordinære generalforsamling.

Lørdag den 23. marts 2019 kl.11.30

Generalforsamlingen afholdes i Guldborg havn hos Café Lagunen, 
Guldborgvej 350, 4862 Guldborg.

Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 11:30 DFU er vært ved en beskeden anretning til alle, der er tilmeldt gene-
ralforsamlingen.

Ordinær generalforsamling dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetæller
4. Beretninger fra det forløbende år (2018)
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for året 2018
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for dette regnskabsår (2019) og et 

rammebudget for det efterfølgende år (2020) 
7. Indkommende forslag
8. Bestyrelsens forslag
9. Valg ulige år:  Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
10. Valg hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år  
11. Valg hvert år:  2 kritiske revisorer for 1 år
12. Valg hvert år:  1 revisorsuppleant for 1 år
13. Eventuelt

Rækkefølgen for punkterne kan ændres efter generalforsamlingens bestemmelse.

Forslag, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være skrift-
lige og DFU i hænde 

senest d. 8. marts 2019.    

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen til DFUs sekretariat på tlf: 7022 9195 
eller via e-mail: dfu@dk-dfu.dk 

senest d. 20. marts 2019.

Vel mødt til en eftermiddag med en god og saglig debat. Der serveres kaffe og brød 
under generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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Løst og fast om DFU kompetence siden sidst
Førstehjælp ombord
DFUs Yacthskipper uddannelse stiller 
krav om der skal være bevis for et af-
sluttet anerkendt udvidet kursus i før-
stehjælp, eller tilsvarende af Søfartssty-
relsen. Godkendt uddannelse skal være 
gennemført. 

Beskrivelsen efterlader mulighed for for-
tolkninger, hvilket er uheldigt.

Vi får ofte spørgsmål om dette og om 
hvem der er godkendt, og om et mindre 
”spejderkursus” er tilstrækkeligt. Hertil 
kan der svares nej, uden at dette skal for-
stås diskvalificerende, men kravene kan 
ikke opfyldes ved et mindre kursus.

Ved Yacthskipper af 1. grad, et sund-
hedslærer, et fagområde, der læses efter 
bogen "Førstehjælp for sejlere" af Ulrik 
Kirk. 

Således at FORMÅLET opnås: Yachtskip-
peren skal have sådanne færdigheder 
og kundskaber, der er nødvendige for 

at kunne varetage funktionen som syg-
domsbehandler om bord på fritidsfartø-
jer, der ikke kræves forsynet med skibs-
medicinkiste.

DFUs ledende Yacthskipper tilsynsfø-
rende, Jørgen Chr. Jensen, har gravet i 
spørgsmålet og henviser til uddannelses-
planen FOR FØRSTEHJÆLP OMBORD PÅ 
MIMDRE FARTØJER OG I SØSPORT fra 
DANSK FØRSTEHJÆLPSRÅD der frit kan 
downloades fra: https://dk-dfu.dk/link/7

Herudover kan der være andre udbyde-
re godkendt af Søfartsstyrelsen. Disse 
søger jeg oplysning om og vil informere 
om, når oplysningen er tilgængelig.

Yacthskipper 3 uddannelsen omfatter 
ikke sundhedslæren, men der skal fore-
vises et godkendt gennemført første-
hjælps kursus.

SRC Certifikater
Fra 1. januar 2019 er SRC området, af Sø-
fartsstyrelsen efter et juridisk spørgsmål 
med erhvervsministeriet afklaret, tilba-
geleveret til DFU.

Hvad betyder det for kursister, Kursud-
bydere og Censorer?

Jo, nu bestilles en SRC prøve på samme 
måde, som andre prøver ved at Booke en 
Censor. 

I bookingen oplyses om prøven ønskes 
på papir eller som en IT baseret prøve 
eller ved censoroplæsning (svagtseen-
de eller lignende) eller en kombination. 
Kursisten medbringer egen PC og forbin-
delse til nettet. Uanset prøvemetoden 
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vil det være en Censor der gennemfører 
prøven. 

Kursisternes tilmelding foretager de selv 
efter oplysning fra Kursudbyderen, der 
har informationerne fra Booking kvitte-
ringen.

Kursisternes tilmelding kvitteres med 
oplysning om, at de er tilmeldt prøven 
og hvor prøvegebyret skal indsættes. De 
skal ikke længere sende et foto, idet den-
ne funktion er udeladt. Efter en bestået 
prøve udsteder og sendes et DFU SRC 
certifikat og registeret hos SFS opdate-
res. Prøvegebyret er uforandret.

Hvor langt er den reviderede Yacthskip-
per 3 uddandelse fremme?
De 3 arbejdsgrupper har, i enighed, kon-
kluderet at en forbedring skal omfatte en 
grundigere undervisning og prøve i de 
tekniske navigations udrustninger, her-
under radar, der er installeret i skibe der 
kræver en Y3 uddannet skipper. 

Adgangen til en Yacthskipper 3 prøve 
gøres tydeligere.  Et af kravene er i dag 
formuleret således: 

Praktikdelen af ”duelighedsprøven i 
sejlads for fritidssejlere ”eller, ”prøven 
for førere af visse motordrevne fritids-
fartøjer med en skroglængde under 15 
meter” (speedbådsprøven) skal være 
opfyldt.

Erstattes således: 

Bestået Dueligheds bevis i sejlads for 
fritidssejlere.  

Desuden skal der udarbejdes en sejlad-
splan, på maksimum 15 sider med bilag, 
gående fra AA til BB, i et Nordeuropæisk 

Brug officielle 
papirsøkort...
Geodatastyrelsen udgiver de officielle danske 
søkort over farvandende omkring Danmark, 
Færøerne og Grønland.

Rosendahls trykker og distribuerer Geodatasty-
relsens papirsøkort og nautiske publikationer. 

Du kan købe søkort og publikationer hos en lang 
række forhandlere over hele landet og i udlandet.

Du kan også bestille 
dine søkort online på 
kobsokort.dk. Her 
finder du også et 
dynamisk indekskort 
over alle søkort og 
en forhandlerliste.

Søkortrettelser
Ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejl-
lads. Geodatastyrelsen anbefaler at du altid holder 
dine søkort opdaterede og benytter den seneste 
udgave. 
Du kan via Geodatastyrelsens hjemmeside abon-
nere på søkortrettelserne, som udkommer hver 
fredag. Her får du også information om nye ud-
gaver og ajourførte optryk af søkort.

kobsokort.dk gst.dk

Find din forhandler eller køb 
dit søkort online:

Abonnér på søkortrettelser 
eller læs mere om søkort:
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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

farvand (tidevand), der indeholder disci-
plinerne:

• Navigation
• Sømandskab og sikkerhed
• Metrologi
• Søret
• Vagttjen

Sejlplanen udarbejdes i en 3 mandsgrup-
pe eller individuel, og sendes til censo-
ren, som baggrund for det operationelle 
interview af eleverne individuel.

Censorens spørgsmål vil være koncen-
treret om kursistens viden om den frem-
lagte sejlplan og emner i pensummet, 
der ikke er medtaget i den fremlagte 
sejlplan.   

Den nuværende 30 minutters skriftlige 
prøve udvides til 45 minutter, for besva-
relse af de nye spørgsmål.

Der er aftalt prøveforløb ved Yachtprø-
ver, hvor resultatet kan justere de på-
tænkte ændringer. Forventningen er, at 
nyetablerede Yachtskipper 3 kurser fra 

april skal følger den reviderede plan.

Ny udgave af Dansk Fyrliste er udkom-
met
Dette er fra Søfartstyrelsens hjemmesi-
de: https://dk-dfu.dk/link/8.

Dansk Fyrliste 2018 giver dig et komplet 
overblik over fyrene omkring Danmark, 
Færøerne og Grønland. 2018-udgaven 
erstatter den tidligere fyrliste fra 2015. 

 Fyr er stadig et vigtigt navigations hjæl-
pemiddel på de danske kyster og have-
ne. Fyr leder skibe på rette vej, og kan 
yderligere fungere som back-up, hvis 
elektroniske signaler svigter. 

Danske fyr findes i mange forskellige va-
rianter og designs, og du kan læse om 
dem alle i den opdaterede nautiske pub-
likation ”Dansk Fyrliste 2018”. 

Listen indeholder beskrivelser af 2.195 
fyr, hvilket er 21 færre end i forrige udga-
ve fra 2015. Man kan f.eks. læse at Nak-
kehoved Fyr, har fået udskiftet det oran-
ge-gule glødepære-lys til et mere blåligt 
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LED-lys, Agger Færgeleje er blevet reno-
veret, og der er etableret nye lede- og 
molefyr. På Sjællands Rev er der opført 
en ny fyrkonstruktion på fundamentet af 
den gamle.

Der er 2.195 fyr i havene omkring Dan-
mark, Færøerne og Grønland fordelt så-
ledes:

Danmark: 1.969 
Færøerne: 84
Grønland: 142 

Mere end bare fyr
Foruden de nævnte fyr indeholder Dansk 
Fyrliste også oversigter over racon, 
AIS-afmærkning samt DGPS-reference-
stationer. De sejlende bruger hovedsa-
geligt fyrlisten til sejladsplanlægning og 
navigation sammen med andre maritime 
publikationer. 

Danmark er som kyststat forpligtet til at 
holde fyrlisten opdateret i overensstem-
melse med IMOs konventioner.

Censor Honorar fakturering   
DFU Kompetence Center har nu taget 
det nye fakturasystem i brug. 

Censor, der har gennemført en prøve-
afvikling og nu skal opkræve et Honorar 
for dette, skal logge sig på hjemmesiden 

med deres Kompetence ID nr. og deres 
Adgangs kode, for herefter at logge ind 
på dfukc.dk/e-faktura, og udfylde for-
mularen. Der produceres en faktura, 
med et unikt nummer kombineret af dit 
ID nr. efterfulgt af et autogenereret unik 
løbe nr. sluttende med en dato gruppe. 
DFU Kassereren får herved et stort øn-
ske opfyldt og censorerne kan tydeligt se 
hvad indbetalingen dækker. 

Eks. 215-142571-2501 

Et lille hjertesuk fra Bent, der kontrolle-
rer og godkender fakturaerne. Kontrol-
len bliver MEGET lettere, om I husker at 
skrive Booking nummeret i rubrikken, 
der er beregnet til dette. Tak. 

Fakturaen indeholder hvad der er indta-
stet, hvorefter den sendes til bogholderi-
et og i kopi til afsenderen.

Kompetence teamet

Du kan se hele listen over fyr i 
Danmark, Grønland og Færøerne 

her : 

https://dk-dfu.dk/link/9
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Historie om 3½ års jordomsejling, som hjertepatient
Jeg er førtidspensionist og har sejlet i 
over 50 år. I 2010 fik Jeg 4 blodpropper 
i hjertet. Min læge vurderede at jeg kun 
havde 1/3 chance for at overleve endnu 
et år.

Med denne fremtidsudsigt, besluttede 
jeg, at hvis Vor Herre ville have mig, så 
ville jeg have lidt på ”opleveren” inden. 
Jeg hævede en pension, købte en 36 fods 
sejlbåd, sagde farvel til familien, planlag-
de min egen begravelse og sejlede af 
sted, med tungt hjerte, med kurs mod 
USA, med min kat Felix som gast.

Efter 6 ugers sejlads på Atlanterhavet an-
kom jeg til USA, forstærkede båden på 
værft og lagde kursen sydover. På denne 
fantastiske tur, på godt og ondt, opleve-
de og overlevede jeg flere skræmmende 
episoder:

Jeg mistede på et tidspunkt rattet og 
måtte kalde ”Mayday”. Jeg prøvede også 
at have hallucinationer af udmattelse. 
Jeg overlevede en orkan på 62 m/s, hvor 
jeg 2 gange havde masten under vand. 
Fik 14 tænder slået ud, og var gul og blå 
over hele kroppen.

Da orkanen sluttede efter 12 timer, måt-
te jeg tømme 3,8 tons vand af kahytten, 
alt elektronik var ødelagt og jeg måtte 
returnere til Norfolk. Efter at have sun-
det mig et par dage, besluttede jeg så at 
tage ICW i stedet for Atlanten. En ameri-
kansk båd jeg sejlede ”kapsejlads” imod 
før orkanen, forsvandt og blev aldrig fun-
det igen.

En uge efter orkanen, og på ICW, besvi-
mede jeg og blev indlagt på et sygehus, 
hvor jeg fik 3,8 liter blod. Årsagen var, at 
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orkanen havde medført jeg havde fået 
indre blødninger.

Jeg har også oplevet, at blive vækket ved 
en hval lå og gnubbede sig op af min båd. 
Faktisk en skræmmende oplevelse, at 
have et så stort et dyr så tæt på og hvor 
halen alene var større end min båd.

Jeg har prøvet at blive angrebet af en 
hvid haj, på trods af min kæmpe frygt for 
netop hajer. Normalt svømmer jeg slet 
ikke i havvand og slet ikke under sydlige 
himmelstrøg, hvor der normalt kan være 
hajer.

4 gange er jeg blevet bordet af US Coast 
Guard. De 3 første gange var mit visa 
udløbet, men fik den forklaring, at jeg jo 
var dansker, en ”allieret, vi slås i de sam-
me krige”, så de var ligeglade med mit 
udløbne visa. Fjerde gang gik nu ikke så 
godt. Jeg blev lagt i håndjern på ryggen 
og fik den besked, at mit fly til Danmark 
ventede på mig og båden var beslaglagt.  
Jeg fik dog forklaret mig og fik yderligere 
14 dage til at være ude af USA. 

I Fort Lauderdale, Florida, oplevede jeg, 
at få en pistolmunding sat for panden og 
det var af en politibetjent.

Desværre kom der yderligere 2 blodprop-
per i Fort Lauderdale, hvor jeg yderligere 
var indlagt med lungerne fyldt med vand 
og en puls på 220. I den forbindelse blev 
jeg ”stødt”, imens jeg var vågen. Kan ikke 
anbefales.

I forbindelse med den indlæggelse, kon-
staterede lægerne, at jeg havde en can-
cer, så jeg måtte afbryde min sejlads og 
Felix og jeg, tog hjem til Danmark og fik 
det ordnet. 

Selv om ovenstående lyder som en ne-
gativ sejltur, så har jeg haft utallige fan-
tastiske og positive oplevelser, mødt en 
fantastisk venlighed og hjælpsomhed, og 
har i dag venner og sejlervenner fra hele 
verden og planlægger at sejle til Mid-
delhavet i 2019, i min nyindkøbte Albin 
Vega.

Blev du interesseret og ønsker hullerne i 
resuméet fyldt ud? Du kan få ønsket op-
fyldt, idet DFU har aftalt med Henning, 
at han stiller sig op foran jer i Sakskøbing 
og i Assens og med lysbilleder og videoer 
og opfylder ønsket.

Sakskøbing d. 15. marts kl. 19:oo i 
S.M.S.K s klubhus ”Omø færgen” i hav-
nen.

Tilmelding til Bent Hansen på mail: 
bent@baph.dk   eller tlf.  2248 4670 
(helst mail)

Assens d. 13. marts kl. 19:00 i Assens 
Tursejler klub i havnen.

Tilmelding til Kirsten Hansen på mail: kir-
sten@dk-dfu.dk  eller tlf. 7022 9195

Der kan være 50 tilmeldte hvert sted, så 
først til mølle princippet gælder. 

Adgangen til foredraget, med kaffe og en 
kage, er på DFUs regning. 

Bent Hansen

Henning Böhm
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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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Bekæmpelse af algebelagte broer er muligt
Rundt i vore havne møder vi grønne bro-
er der i værste tilfælde kan være glattere 
end en ny vokset balsal. At færdes på en 
sådan bro tåler ikke sammenligning med 
en wienervals i elegance og kan være an-
svarspådragende for havnen. 

Bekæmpelsen er ofte vanskeligt og ar-
bejdskrævende, men der er en effektiv 
og besparende alternativ på markedet.

Metoden er med produktet AlgeFri N 
ProFF, der opblandet med vand sprøjtes i 
et tyndt lag ud på algelaget.

Det aktive stof i AlgeFri N ProFF er Pe-
largonsyre, som er et kontaktmiddel. 
Det betyder, at AlgeFri N ProFF alene vir-
ker, der hvor sprøjtevæsken rammer og 
kun på grønne plantedele. Pelargonsyre 
er en svag organisk syre og et naturligt 
forekommende aktivstof. Pelargonsyre 
ødelægger algernes cellevægge og cel-
lemembraner. Effekten ses i løbet af få 
timer, især i lunt vejr på alger i god vækst 
(med frisk grøn overflade).

Efter ud sprøjtningen nedbrydes AlgeFri 
N ProFF hurtigt af naturligt forekom-
mende bakterier. Bakterierne nedbryder 
det aktive stof direkte til vand og CO2 
uden andre restprodukter.

ULEMPER

• Kan lugte ved udbringning i varmt 
vejr. Lugten er ikke skadelig

• Sommerblomster kan gå ud eller bli-
ve skadet, hvis de rammes direkte af 
midlet

• Midlet fjerner ikke snavs, så det er 
nødvendigt at rengøre overflader, 
der skal males efter behandling med 
AlgeFri N ProFF 

FORDELE

• Eneste godkendte og dermed lovlige 
algemiddel på markedet

• Meget hurtig effekt på alger
• Ingen afstandskrav til vand, søer, 

vandløb mm.
• Hurtig nedbrydning
• Anvendelse på alle hårde flader fx 

belægninger, træværk, læhegn mm.
• Ingen krav til sprøjtecertifikat for at 

måtte anvende midlet

Husk algebekæmpelse med f.eks. klor el-
ler Rodalon ikke er miljømæssigt tilladt.

Lær mere om produktet ved opslag på 
Google eller læs her: https://dk-dfu.dk/ 
link/10 

DFU Formand  
Bent Hansen
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Siden romerretten, og videreført hos os 
i Jydske Lov og Christian den femtes lov, 
har begrebet culpa været anvendt. Me-
get af vores retssystem hviler på disse 
bestemmelser, hvor man har en skade-
volder og en skadelidt. I sagen inddrages 
begreber som hændeligt, uagtsomt eller 
forsætligt. Dette vurderes af retten, hvor 
hændeligt ikke er ansvarspådragende. 
Ved uagtsom har skadevolderen hand-
let uansvarligt og ved forsætligt bevidst 
med vilje lavet skade.
Om det er den ene eller anden katego-
ri vurderes af den udviste adfærd. Var 
det en usædvanlig adfærd langt fra nor-
malen, eller var det en næsten normal 
handling. Handlingens farlighed indgår 
selvsagt også i vurderingen.
Anderledes med lovpligtige ansvarsfor-
sikringer, da går man over til objektivt 
ansvar, der kunne nævnes som culpaan-
svarets modsætning.
Ved objektivt ansvar er skadevolder an-
svarlig, uanset om det er noget, man kan 
bebrejde skadevolder.

Så er der sket en skade, så er skadevol-
der erstatningsansvarlig blot ved ska-
dens indtræden.
Hvis en skadelidt er årsag til skaden, men 
du forvolder den, så er du skadevolder 
og skal yde erstatning.
Det virker på samme måde som færd-
selsloven.
Retfærdigt eller ej, det behøver vi ikke 
bruge tid på, men når så erstatningerne 
er forhøjet væsentligt ved personskade, 
så er det måske forståeligt med det røre, 
der er i forsikringsverdenen.
Forleden spurgte jeg i et større dansk 
forsikringsselskab, hvilket princip de 
brugte ved ansvarsforsikring af speedbå-
de – culpa eller objektivtansvar - svaret 
var enkelt. Man havde brugt culpa i flere 
hundrede år, og det var ikke ændret.
Hvordan skal vi andre så kunne forstå 
det?

Kai Mogensen

Ansvarsgrundlag og de fine ord



13

CE mærkning af både
CE mærkning eller typegodkendelse. Æl-
dre både kan have en anden godkendel-
se Veritas eller lignende.

Kender du ikke din båds typegodkendel-
se, så gør noget ved det. Gå til forhand-
ler, producent eller på nettet (https://dk-
dfu.dk/link/6).

Det har været gældende i så mange år, at 
de fleste både er omfattet af det.

Hvorfor interessere sig for det: I godken-
delsen er anført max antal personer i bå-
den, samt max motorstørrelse, der må 
benyttes på båden.

Det er faktorer/værdier, som producen-
ten har fastsat af sikkerhedshensyn, så 
med den lovpligtige ansvarsforsikring 
med objektivt ansvar, da ved vi vel knap 

nok, hvordan et forsikringsselskab vil 
håndtere overtrædelser af typegodken-
delsen. De eneste, der har deres på det 
tørre, er skadelidte tredjemand, medens 
skadevolderen risikerer at blive draget til 
ansvar af forsikringsselskabet. Der kan 
være tale om mange penge.

Skifter man til en større motor, så er det 
ejerens ansvar, at tingene passer sam-
men. Tag emnet alvorligt, det kan, som 
sagt, blive meget dyrt ikke at gøre det.

Kai Mogensen 
Bestyrelsesmedlem

Læs mere på:
https://dk-dfu.dk/link/6
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22. - 24. FEB. &  28. FEB. - 3. MAR. 2019

MESSE C • VESTRE RINGVEJ 101 • DK-7000 FREDERICIA • MESSEC@MESSEC.DK

WWW.BOATSHOW.DK

HELE DANMARKS
INDENDØRS BÅDUDSTILLING
• Flere end 225 udstillere
• Motorbåde, sejlbåde, vandsport, småbådsfiskeri 
      udstyr og tilbehør - og meget mere.
• Masser af aktivitet i bassinet
• Spændende sceneprogram
• Vind fede præmier
• To forlængede weekender med alt til bådfolket 

SPAR TID & PENGE 

KØB BILLET ONLINE GRATIS 
ENTRÉ FOR BØRN&Magasinet BÅD

(værdi 75 kr.)
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Stormflod – oversvømmelse – høj vandstand
En langturssejler, med en jordomsejling 
i bagagen, fortalte under et foredrag, 
at metrologbøgerne var de mest læste 
under hele turen. Himmelen og skyerne 
blev også grundigt studeret og varslerne, 
der kunne aflæses, blev taget alvorligt.

Knap så tæt følger vi mere landfaste 
sejlere ikke vejrudsigterne, selvom den 
seneste nytårsstorm med varsel om for-
højet vandstand på op til 1, 5 meter, nok 
kunne lokke os en tur på havnen, for at 
se til vores ”loved one.”

Digitaliseringen, med flere og flere op-
lysninger om de lokale metrologiske 
forhold, har gennem flere år hjulpet de 
offentlige myndigheder, og især kommu-
nerne, i beredskabet mod stormvejr og 
oversvømmelser.

At Danmark er spækket med vejrstati-

oner, er velkendt fra de daglige vejrud-
sigter heller ikke er ukendt for nogen.  
Ukendt for mange er dog, de automati-
ske vandstandsmåle stationer med op-
datering hver time døgnet rundt. 

Det er en service fra det offentlige Dan-
mark og du bruger det sådan: 

Skriv www.Hydrometri.dk i din browser 
og vælg Søg i højre side, hvor du kan ta-
ste målestationen der interesserer dig. 
Ved klik på Info vil du kunne se informa-
tion vedr. vandstanden.

DFU Formand og  
Kompetence Kvalitets Chef

Bent Hansen
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Marinebatteri – det bedste valg?
Batteriet er noget af det mest centrale 
udstyr på din båd, det sikrer at alle bå-
dens funktioner fungerer. Netop derfor 
er det vigtigt, at du finder et batteri af 
god kvalitet, der holder strøm og kan ga-
rantere din sikkerhed og komfort, når du 
sejler på åbent hav. Det kan derfor beta-
le sig at bruge tid på at finde det rigtige 
batteri til båden.

Vælg det rigtige marinebatteri
Det er vigtigt, at du har det korrekte bat-
teri på din båd. Du skal derfor starte med 
at Identificerer bådens energibehov og 
batteritypen ud fra bådens elektriske sy-
stem. Herefter skal du finde den rigtige 
batteriteknologi baseret på anvendelses-
området. Når du er klar over dine behov, 
kan du træffe den rigtige beslutning for 
dig og din båd.

Startbatteri
Et startbatteri leverer en høj startstrøm 
og anvendes til at starte din motor og 
standardudstyr. Denne type batteri har 
en høj ydeevne og holder længe, og kan 

anvendes i alle typer bådmotorer. 

Når motoren er startet, belastes batteri-
et ikke længere. 

Dual-batteri
Dual-batteriet bruges både som start- og 
som forbrugsbatteri. Når batteriet an-
vendes til motorstart og strømforsyning, 
skal det kunne levere en høj startstrøm 
og kunne tåle gentagne udledninger, 
men batteriet kan også bruges til at drive 
forskellige slags udstyr ombord.

Når batteriet anvendes, bliver det delvist 
afladet og derfor er det designet med 
forstærkede celler og er derfor et bat-
teri, der dækker energibehovet hos rig-
tig mange af de mindre og mellemstore 
både.

Forbrugsbatteri
Forbrugsbatterier tåler, at blive både 
delvist og helt afladet, når de anvendes 
og derfor skal det være ekstremt robust 
og driftssikkert, for at det tåler mange og 
dybe afladninger. 

Forbrugsbatterier er derfor passende til 
at dække energibehovet på både med 
meget udstyr og behov for større udnyt-
telse af deres batterikapacitet.
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Husk at passe på dine batterier
Når du har fundet det rigtige batteri, er 
det vigtigt, at du passer på det, så det 
holder længst muligt. Du skal sikre dig, 
at batteriet er rent og tørt, så der ikke 
kommer en belægning, som ødelægge 
batteriet og skabe oxidering. 

Du skal også sørge for, at batteriet er 
fuldt opladet og det er vigtigt, at du tjek-
ker batteriets tilstand og holder øje med 
om det slides. Du bør bruge en batteri-
tester, som undersøger om batteriet er 
slidt og om det trænger til en udskiftning. 

Sørger du for at holde et vågent øje med 
dit batteri, så kan du undgå en ubehage-
lig overraskelse, hvis det stopper med at 
fungere. Det kan betale sig at pleje bat-
teri for at forøge levetiden og give dig 
større sikkerhed ombord. 

Litiumbatterier - den nye stjerne
Batteriteknologien udvikles meget 
stærkt i disse år, ikke mindst på grund af 
den grønne energi, hvor vind og sol ikke 
er underlagt vores kontrol. Elprodukti-
onen leverer uanset behovet og behov 
for opbevaring af overskuddet, skal der 
tages hånd om.

Omstillingen fra benzin og diesel biler til 
el-biler er også afhængelig af el-opbeva-
ring og har medført en kolossal forskning 
af batterier i en helt anden skala end 
mange forudså.

Løsningen blev/er litiumteknologien, der 
nu starter sit indtog på vandet.

Batteriet er et flercellet tørelement, hvor 
cellerne serieforbindes til den spænding 
der er brug for. Manglen på syreblandin-
gen og blyet gør batteriet til en letvæg-
ter, i forhold til blybatterierne i forholdet 
5-1. 

Litiumbatteriet er specielt, på den måde 
opladningen skal foregå på, men det er 
der taget højde for, idet der, indbygget 
i batteriet, er en overvågningscomputer, 
der standser fek. ladningen eller aflad-
ningen og således beskytter sig selv.  De 
enkelte elementer i batteriet overvåges 
også, idet der ikke må være ubalance 
mellem disse. Dybdeudladning styres 
også, men der tillades meget dyb aflad-
ning.

Man taler ofte om batteriets forvente-
de levetid som antal cykles, hvorved der 
menes, hvor mange dybe udladninger, 
med efterfølgende opladninger, det tå-
ler.

Her udmærker litiumbatteriet sig også 
ved, at kunne tåle op til 4/5 gange så 
mange udladninger, som et forbrugsbat-
teri.

Litium er dyrt i forhold til et standard-
batteri, men med en levetid på op mod 
5 gange, er der penge at spare.

Bent Hansen

Artiklen er sammensat med egen viden 
forøget Kim Jørgensens artikel om sam-
me emne fra:
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Brug af VHF-radio uden SRC certifikat
Det er med blandede førelser, jeg besva-
rer en medlemshenvendelse om hvad 
konsekvensen vil være ved at benytte en 
VHF-radio, selvom et SRC-certifikat end-
nu ikke er erhvervet, idet jeg ikke mener 
en sådan situation burde opstå for an-
svarlige Fritidssejlere.

Svaret afhænger af situationen hvor ra-
dioen benyttes. 

1. Normal brug af radioen til eks. 
skip til skip samtaler uden 
SRC- certifikat, er der bøde-
straf for, idet det ikke er lovligt. 
Slægges denne regel, under-
mineres sikkerheden på havet, 
idet kendskabet til de korrek-
te procedurer, ikke er indlært. 
Et besætningsmedlem, uden 
SRC-certifikat, må betjene en VHF 
under overvågning og ansvar af en 
ombord værende med SRC-certifi-
kat.

2. Under en nødsituation, hvor ingen 
ombord har et SRC-certifikat, tilsi-
desættes de normale regler og na-
turligvis kan en VHF- radio benyt-
tes, hvis det er nødvenligt. Personer 
fremfor regler.

Straffeloven tager specifikt stilling til en 
sådan situation og fastslår:

Straffeloven § 14
En handling, der ellers ville være strafbar, 
straffes ikke, når den var nødvendig til 
afværgelse af truende skade på person 
eller gods, og lovovertrædelsen måtte 
anses for at være af forholdsvis under-
ordnet betydning.

Det er heraf min tolkning er udledt, 
men må ikke tolkes som accept af, at et 
SRC-certifikat ikke er nødvendigt.

Sejler man i farvandene uden de nød-
vendige kompetencer, befinder man sig 
på usikker grund, så min opfordring vil 
altid være, at søge de nødvendige kom-
petencer og viden og at anse disse som 
lige så betydningsfulde, som et godt og 
sikkert skib med redningsmidler og red-
ningsveste. 

Husk at selv den nyeste IPhone X ikke 
erstatter en VHF, som den danske red-
ningstjeneste aflytter døgnet rundt og 
at en fuldt dækkende VHF-radio koster 
mindre end en IPhone.

Men hvorfor ikke gøre det rigtige og in-
stallere en marineradio?

VHF-radio med DSC
De fleste nyere VHF-radioer har indbyg-
get DSC, som står for Digital Selektive 
Calling. Alle radioer med DSC får tildelt 
et unikt MMSI-nummer (Maritime Mo-
bile Service Identity). Dette nummer har 
tilknyttet en masse oplysninger om dig 
og din båd. Hvis du en dag kommer ud 
for en ulykke, trykker du blot på Nød-
knappen på din VHF-radio og et nød-
kald bliver automatisk udsendt med dit 
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MMSI-nummer, som kystvagten og alle 
andre skibe i nærheden modtager. Kyst-
vagten kan så ud fra dit MMSI-nummer 
finde alle oplysninger om dig, heriblandt 
dit mobilnummer og kontaktinfo på på-
rørende. Er din VHF-radio koblet sam-
men med en GPS, vil din præcise position 
og blive sendt sammen med nødkaldet. 
Smartere bliver det ikke.

Det er ikke altid man har tid til at fore-
tage et traditionelt May Day/nødkald via 
radioen, det kunne jo være båden stod 
i flammer. Og selvom man fik tid til det, 
så er risikoen for fejl stor, da man måske 

er bange og stresset. Derfor er en VHF 
radio med DSC uundværligt ombord på 
en båd eller et skib.

Det skal også lige siges, at alle store skibe 
SKAL have radio med DSC ombord og de 
skal lytte på kanal 16, som er nødkana-
len. Derfor vil du altid blive hørt, hvis du 
skulle komme i nød.

Bent Hansen
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Kystnære vindmøller

Hvilke medlemmer/modstandere mod 
kystnære vindmøller og fiskefarme er 
det, som DFU skal støtte.

• De, der får udsynet fra køkkenvindu-
et forstyrret.

• De, der føler sig støjplaget, når vin-
den blæser forkert.

• De, der er imod grøn energi,
• De, der ikke ved, at man her til lands 

må sejle mellem møllerne.

• De, der vil leve i middelalderen.
• De, der ser fiskefarme som miljøsyn-

dere.

Hvad med de af vore medlemmer, der 
har en anden dagsorden.

• De, der går ind for grøn energi.
• De, der synes vindmøller er flotte og 

sender et signal til omverdenen.
• De, der ser projekterne, møller såvel 

som fiskefarme, som lokale arbejds-
pladser.

• De, der kan finde ud af at sejle uden-
om eller imellem.

• OSV.

Lad os få det afgjort på en generalfor-
samling, hvor medlemmerne står. Fri-
tidssejleren skal vel være upolitisk.

Formanden skal vel repræsentere besty-
relsen, når han udtaler sig som formand.

Kai Mogensen 
Bestyrelsesmedlem

Redaktionen: Gennem det sene-
ste år har et af de store emner 
været kystnære vindmøller. DFU 
har aktivt deltaget i debatten, 
men har valgt at trække sig fra 
debatten og overlade det til andre 
kompetente organisationer, men 
hvordan skal DFU forholde sig 
fremover i spørgsmålet om kyst-
nære vildmøller? Nedenstående 
er et oplæg til debat ved DFU’s ge-
neralforsamling.
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BLIV MEDLEM PÅ WWW.DSRS.DK

EN DAG ER DET DIG, 
VI SKAL HJÆLPE! 
MELD DIG IND I DANSK SØREDNINGSSELSKAB 
OG STØT OS

Som medlem hos DSRS støtter du ikke bare den frivillige søred-
ningstjeneste i Danmark, men du får også muligheden for at få
assistance i hele Norden. 
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Fisk man kan fange fra båd og mole
Her er lidt om hvad du kan fange, hvor-
når du kan fange det og hvilket fiskegrej 
du skal bruge. Her er ikke alt om fiskeri, 
men lidt om at have fiskestangen med i 
båden. Informationerne konventers om 
sommerfiskeriet og kun de mest norma-
le arter, hvor alle kan være med.

Torsk
Torsk kan fanges hele året rundt og stort 
set alle steder, men kan være svær at fin-
de. De gemmer sig i dybe huller, i vrag, 
ved stenrev, rundt om pyloner ved bro-
er osv. Finder man en sildestime, er der 
gode chancer for at fange en torsk, da de 
kan lide et stykke med sild.

Til fiskeriet efter torsk benyttes en almin-
delig spinnestang med blink eller kaste-
pirk, eller en hav/pilkestang med pirke 
i 3-400 grams-klassen. Uanset hvad du 
vælger, så skal agnen ned på bunden, da 
det er her torsken går.

Fladfisk
De mest almindelige arter, er rødspæt-
ter, skrubber og isinger, med lidt held 
også pighvar og slethvar, der betragtes 
som trofæfisk, da det er to af de største 

fladfiske-arter herhjemme. De kan veje 
2-3 kg. og være på størrelse med et to-
iletbræt.

Du finder fladfisken både ved kysten, i 
havnen og på åbent vand.

Fladfisken fiskes med en spinnestang 
monteret med et fladfiskeforfang. Som 
agn kan du benytte orm eller rejer. For-
fanget kastes ned på bunden, hvor det 
skal blive liggende til man mærker at fi-
sken hugger.

Ørred
Ørred er ikke noget man bare lige fanger, 
det kræver tålmodighed, og meget af 
den, at fange den. 
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Ørreden går langs kysterne, hvor den 
æder rejer, skaldyr og småfisk.

Man skal fiske aktivt – det vil sige man 
kaster sin agn ud og spinner langsomt 
ind igen uden ophold.  Som agn benyt-
tes både blink, spinners, fluer og små 
woblers. Ørreden jager med synet, hvor-
for agnen, der går højt i vandet, så ørre-
den kan se dit agn nedefra.

Hornfisk
Hornfiskene trækker i april ind gennem 
Limfjorden og videre til resten af de in-
dre farvande.

De store kommer stimer af hornfisk kom-
mer først senere, hvor der skulle være 
mulighed for succes med fiskeriet.

Sæsonen slutter ca. midt i juni, hvor 
hornfisken trækker ud på dybt vand, 
hvor der er koldere. Derfor kan man sige 
at højsæsonen er ca. 15. april – 15. juni.

Hornfisken går højt i vandet og det er 
derfor vigtigt, at fiske i dette vandlag. 
Hurtig ind spinning og højt hævet stangs-
pids sørger for at dit agn går højt. Hastig-
heden må gerne være høj, da hornfisken 
er lynhurtig.

Hvis du bruger blink med stor overflade, 

kan du spinne lidt langsommere ind, da 
den større overflade, vil holde blinket 
ved overfladen.

Multe
Multen er meget kompakt, med en rund 
aflang krop uden sidelinje og to adskilte 
rygfinner - den forreste med fire pigstrå-
ler. Ryggen er blålig eller grågrøn.

Hos den tyklæbede multe, som er den 
mest almindelige i Danmark, er overlæ-
ben af tykkelse som øjepupillens diame-
ter og overlæben har hornede vorteagti-
ge knopper. 

Multen er en varmtvandsart og i takt 
med at havvandet er blevet varmere, har 
den tyklæbede multe bredt sig til dan-
ske farvande. Multen er bundlevende og 
træffes i de nordligere kystnære områ-
der, i mindre flokke, i sommermåneder-
ne, hvor den kan trække ind i brak- og 
ferskvand. En multe på 25 cm er ca. 5 år 
gammel og en multe på 50 cm er 10-15 
år gammel.  Den tyklæbede multe kan 
blive op til 75-80 cm lang. 

Makrel
Makrellen opholder sig på dybt vand om 
vinteren, men om sommeren begynder 
de så småt at bevæge sig tættere på land 
og er indenfor kasteafstand. En makrel 
er en lynhurtig rovfisk, som spiser stort 
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set alt. Både småkravl, som vandlopper 
og rejer, men også småfisk som brisling, 
småsild og tobis.

Makrellen lever på en god dybde. Moler, 
havne og andre steder, med dybt vand 
tæt under land, er gode steder. Makrel 
kan også fiskes fra kysten, men stå me-
get tidlig op. Ved havne og moler støder 
man på makrellen døgnet rundt. Som 
med ved kysten, kan det også her betale 
sig at stå tidlig op. 

Sild  
Sildefiskeri foregår med et sildeforfang, 
som er fire-seks kroge med lokkende sel-
veffekter.

Når man sænker det ned, starter man 
med at lade den synke ned til bunden. 
Herfra arbejder man stille og roligt for-

fanget op indtil sildene er lokaliseret. 
Det er vigtigt ikke at lave for kraftige 
bevægelser så krogen rives ud af sildens 
mund. Det opleves også, at når én sild 
har taget krogen, vil andre følge trop. 

Sildefiskeri starter i marts og slutter i 
slutningen af april. Nogle år kan man 
have held med sit sildefiskeri helt hen i 
juni.

Høstsild ankommer i september og fan-
ges helt frem til jul. Disse sild har spist 
sig store og fede og udgør derfor for et 
solidt måltid. Vinterfiskeri efter sild er 
koncentreret på det lidt dybere og var-
mere vand. 

EFTERSKRIFT

Artiklens informationer er hentet fra 
internettet og er et ønske fra flere med-
lemmer og er ikke udtryk for egne erfa-
ringer.

Speciel tak til af Kim Jørgensen, der ejer 
og driver Tilsøs.dk 

Bent Hansen
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Samlet sekretariatsløsning til foreninger
 · Medlemsservice
 · Kursus- og eventplanlægning
 · Kommunikation
 · Bogføring
 · Fundraising
 · Organisationsudvikling

Lad os tage en snak om, hvad vi
kan gøre for DIN forening!

7022 0027
post@sekr.dk
www.ditsekretariat.dk

Generalforsamlingen er DFU`s højeste 
myndighed, står der i vores vedtægter.

Gode medlemmer, tag ansvaret på jer.

• Hvordan forholder vi os til møllepar-
ker?

• Hvordan forholder vi os til fiskefar-
me?

• Hvordan skal vandscootere håndte-
res? Hører de til hos os?

• Er det bestyrelsen, der skal komme 
med forslag til nye bestyrelsesmed-
lemmer?

• Er det bestyrelsen, der råder over 
DFU formuen?

• Er det bestyrelsen, der skal komme 
med alle forslag til aktiviteter?

• Skal vi deltage i bådmessen frem-
over?

• Hvilke afgørelser kan et mindretal i 
bestyrelsen træffe på bestyrelsens 
vegne?

• Skal bestyrelsen beslutte, hvordan 
vejret skal være til sommer?

Som I kan se, så er der al mulig grund til 
at møde op i Guldborg.

Kai Mogensen

Nogle af generalforsamlingens opgaver
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En skatteskandale på 50 mio. kr. år efter år - hvorfor?
Fritidssejlerne har, siden folketinget ind-
førte den uretfærdige afgift på kasko-
forsikringen, protesteret mod denne og 
påvist urimeligheden i at sejlere, som 
ikke slider på samfundets infrastruktur, 
er pålagt afgiften. En afgift der er/var en 
skrue, uden hensyn til etik eller moral.
Ved sidste skrueomdrejning, hvor afgif-
ten blev sat op til 1,34%, havde DFU fore-
træde for skatteministeren. Vi advarede 
mod, at afgiftsforøgelsen ville reducere 
den samlede afgift til staten, i forhold til 
hvad der tidligere var kommet ind.
Ministeren, der optrådte totalt argumen-
tresistent, fastholdt han skulle skaffe 40 
millioner og dermed blev det. I øvrigt på 
et forkert grundlag om, at Fritidssejlerne 
belastede VHF-dækningen i Grønland 
økonomisk.
DFU fastholdt, at om skatteministeren 
fulgte loven og opkrævede afgiften af 
danske fritidsfartøjer, der undlader, at 
indbetale afgiften ved kaskoforsikring, 
ved at vælge et udenlandsk selskab, ville 
såvel økonomien og retfærdigheden bli-
ve forbedret.
DFU estimerer, i et forsigtigt skøn, afgift-

stabet år efter år til 5o millioner. Sam-
menlign selv med et kendt bedrageri, der 
også kunne foregå år efter år. Her er det 
staten, der ikke passer sin opgave.
Naturligvis er vi glade for, at den nuvæ-
rende finanslov nedsætter kaskoafgiften, 
men vil fortsat argumentere for en total 
afskaffelse.
Efterfølgende er sakset fra Flensborg Avis 
og er dækkende for Danske fritidssejler 
UNIONs holdning. Hvorfor vi bringer den 
heri bladet.
Den tyske bådforening Deutscher Mo-
toryachtverband (DMYV) har indledt en 
undersøgelse af de bådelicenser – Inter-
nationale Bootscheine (IBS) – som for-
eningen har tildelt virksomheden Club 
Maritim 09 GmbH, der ligger i Flensborg. 
Mens undersøgelsen står på, vil DMYV 
ikke tildele Club Maritim 09 flere båd-
licenser. Det bekræfter DMYV over for 
Flensborg Avis.
Club Maritim 09 tilbyder medlemskaber 
til danske bådejere, hvor virksomheden 
køber tre procent af den danske båds 
værdi. De resterende 97 procent behol-
der den danske bådejer. På den måde 
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kan Club Maritim 09 GmbH henvende sig 
til bådforeninger som DMYV og registre-
re båden i det tyske skibsregister.
Finten er, at den danske bådejer kan få 
sin båd forsikret hos Württembergische 
Versicherung – et tysk forsikringsselskab 
– og derved undgå at betale den danske 
lystbådsforsikringsafgift, fordi båden op-
træder i det tyske skibsregister. Den dan-
ske afgift er på 1,34 procent af bådens 
forsikringsværdi. 
Club Maritim 09 har ingen brugsret – 
eller råderet over lystfartøjet, står der 
blandt andet i Club Maritim 09s ramme-
betingelser.
Afgiftspligt i Danmark
Skatterådet i Danmark konkluderede i 
2013, at både, hvor tre procent er ejet 
af en udenlandsk virksomhed eller for-
ening, stadig er afgiftspligtige i Danmark. 
På sin hjemmeside skriver Club Maritim 
09 imidlertid, at man, som medlem ”spa-
rer den danske forsikringsafgift på kasko-
forsikringen”.
Det er på baggrund af et tip om Club 
Maritim 09s forretningsmodel og skat-
terådets afgørelse, at DMYV har indledt 
undersøgelsen.
Club Maritim 09s ejer, Gerhard Kristen-
sen, vil ikke kommentere undersøgelsen 
af virksomhedens bådlicenser. Han vil 
heller ikke kommentere, om hans kun-
ders både befinder sig i Danmark eller i 
Tyskland.
– Vi tilbyder vores serviceydelser på 
tværs af landegrænser og vi overholder 
lovgivningen, siger Gerhard Kristensen.
DFU og øvrige danske fritidssejleres or-

ganisationer, fraråder deres medlemmer 
at tegne medlemskab og forsikring gen-
nem Club Maritim 09. De har flere gange 
gjort Skatteministeriet opmærksom på, 
at bådejere omgår den danske forsik-
ringsafgift i Tyskland.
En torn i øjet
Hos forsikringsselskabet Pantaenius i 
Skive, beskriver administrerende direk-
tør Gert Toft Club Maritim 09 som »en 
torn i øjet«.
– Det værste er, at der er nogen, som 
åbenlyst kan gøre noget, som vi og Skat 
har påpeget, er ulovligt. Så det er dejligt, 
at der er nogen, som undersøger det. 
Han siger, at det på grund af lystfartøjs-
forsikringsafgiften, stort set er umuligt 
at finde både med en værdi på over to 
millioner kroner i Danmark, som har en 
forsikring. Mellem 500 og 1200 både er 
forsikret hos Club Maritim 09, skønner 
Gert Toft. Han er ikke imponeret af Skats 
indsats.
– Vi er stærkt utilfredse, for vi har for-
klaret dem det. Skat har også skrevet i 
vejledningen om afgiftsloven, at det ikke 
er lovligt. Men os bekendt har man ikke 
gjort mere ved det. Vi andre forsøger at 
overholde loven, så det er stærkt irrite-
rende, siger Gert Toft.
Artiklen er sakset fra Flensborg Avis, men 
er kun endnu et råb til skatteministeren.
Ps. Var jeg folketingsmedlem ville skatte-
ministeren komme til at forklare sig i et 
offentligt samråd.

DFU Formand 
Bent Hansen
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BLIV MEDLEM AF DSRS 
OG STØT SIKKERHEDEN TIL SØS

Over 600 gange om året bliver DSRS kaldt 
ud til nødstedte både som hjælpes til nær-
meste havn, og vi hjælper også Forsvarets 
Operationscenter med at løse sørednings-
opgaver.

DSRS er en almen nyttig forening som be-
står af frivillige. Grundlaget er kontingenter 
fra medlemmerne - samt donationer fra 
private, virksomheder og fonde.

Du kan være med til at gøre en forskel ved 
enten at melde dig ind - eller ved at give 
en donation.
Så  medvirker du til den fortsatte drift og ud- 
vikling af DSRS og til, at vi med tiden kan 
opbygge et landsdækkende net af statio-
ner.

Meld dig ind på DSRS.DK

BLIV MEDLEM 

FOR KUN 550 KR. 

Så kan du tilkalde hjælp 

med god samvittighed, 

når uheldet er ude.



29

BLIV MEDLEM AF DSRS 
OG STØT SIKKERHEDEN TIL SØS

Over 600 gange om året bliver DSRS kaldt 
ud til nødstedte både som hjælpes til nær-
meste havn, og vi hjælper også Forsvarets 
Operationscenter med at løse sørednings-
opgaver.

DSRS er en almen nyttig forening som be-
står af frivillige. Grundlaget er kontingenter 
fra medlemmerne - samt donationer fra 
private, virksomheder og fonde.

Du kan være med til at gøre en forskel ved 
enten at melde dig ind - eller ved at give 
en donation.
Så  medvirker du til den fortsatte drift og ud- 
vikling af DSRS og til, at vi med tiden kan 
opbygge et landsdækkende net af statio-
ner.

Meld dig ind på DSRS.DK

BLIV MEDLEM 

FOR KUN 550 KR. 

Så kan du tilkalde hjælp 

med god samvittighed, 

når uheldet er ude.

Det har vist sig, at der er nogle grænsetil-
fælde, når man skal afgøre, om der kræ-
ves en lovpligtig ansvarsforsikring til en 
motorbåd eller ej.

Derfor anbefaler vi dig selv at kontakte 
Søfartsstyrelsen.

Det er dem, som har myndigheden på 
området og hverken DFU eller Axus 
Nordic. Vi kan kun rådgive dig. Det er til 
syvende og sidst dit ansvar at have den 
rette forsikring. 

Dette skal du oplyse ved din skriftlige 
forespørgsel:

• Din båds: Fabrikat, model og bygge 
år.  

• Bådens: Længde, bredde og dybgang 

• Motoren: Indenbords/udenbords 
eller Z-drev. Byggeår, antal HK og 
gerne motornummer. Ved 2 motorer 
skal det oplyses for begge og samlet 
antal HK. 

Medsend gerne et billede, der viser 
skrogformen, især bunden.

Denne forespørgsel sender I til: CFS@
dma.dk

Når I får svar fra Søfartsstyrelsen, så 
send venligst kopi af svaret til Axus Nor-
dic: pj@axusnordic.dk. Skulle Søfartssty-
relsen mene, at din båd ikke skal have 
den lovpligtige ansvarsforsikring, så vil 
det være klogt at medbringe en kopi i 
båden, når I sejler med båden.

Medlemssekretariatet

Afgørelse om en båd kræver lovpligtig ansvarsforsikring

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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Et medlem bad om hjælp til at komme ud 
af en havnekontrakt, der var tegnet for 
en sommersæson. Han havde afhændet 
sin båd 3 uger efter underskrivningen af 
kontrakten og udbad sig refundering af 
perioden, han ikke havde brug for plad-
sen.

Havnen afviste kravet med henvisning 
til kontrakten var juridisk bindende, idet 
der i kontrakten var oplyst at den auto-
matisk udløb til en bestemt dato, hvis 
den ikke blev fornyet.

Medlemmet gjorde gældende, at det vil-
le være billigere at betale gæsteleje for 
de 3 uger og følte sig fanget og klagede 
til kommunen. Havnen er kommunalt 
ejet og forpagtet til sejlklubben, der ad-
ministrer selvstændigt. Kommunen afvi-
ste klagen og henviste til havneadmini-

strationen der, fastholdt kontrakten.

Vi forsøgte en mægling med havnen, der 
kunne forstå det ærgerlige for medlem-
met, men kunne ikke ændre proceduren, 
idet dette ville skabe presedens. En del 
af havnens indtægt kom fra disse sæson-
kontrakter og forudså, at eftergivenhed 
ville få store konsekvenser.

Boris Damsgaard, DFU ś husadvokat, fik 
overdraget sagen, men måtte også kon-
statere, at en indgået lovlig kontrakt ikke 
ensidigt kunne afsluttes.

Læren af sagen er, kun at indgå kontrak-
ter på et sikkert behovsgrundlag og el-
lers leje sig ind på gæstelejevilkår.

Formand 
Bent Hansen

Havnelejekontrakt - hvad skal du være opmærksom på
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Som bestyrelsesmedlem kan jeg forar-
ges over Flemming Caspersens udfald 
mod bestyrelsen. Uden at vide hvilken 

kategori af modstandere han tilhører, 
hvilket for mig også er ligegyldigt, så er 
det utidige kommentarer, han kommer 
med.

Jeg vil have fri adgang til heden, ingen 
stier og motorveje. Begrundelse, der 
har altid været fri adgang, det skal ingen 
tage fra mig.

Hvor langt ville jeg komme med den 
holdning? Lige så langt som Flemming 
Caspersen med sin.

Kai Mogensen

Redaktionen: Kai Mogensen, med-
lem af DFU’s bestyrelse, har valgt 
at kommentere på Flemming Ca-
spersens indlæg i Fritidssejleren 
blad nr. 4 2018, ”Danske farvande 
forbeholdes statsvindmøller” (s. 
28-29), der indeholder følgende 
citat:

Det ville klæde DFU at varetage 
sine medlemmers interesser for 
fri adgang til vore rekreative in-
dre danske farvande!

Selvudnævnt censor
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Sælges Saga 25
1989. m. Isuzu turbo diesel på 100 hk. Geonav 7” kortplotter, Midland VHS, Radio,
Raymarine sportpilot+, Garmin ekkolod.  
Renoveringer de sidste 10 år: Nyt stævnrørsleje – Ny skrueaksel med flange. Nyt 
stævnrør – Fire nye gummiophæng til motor. Ny 12 volt generator – Ny 24 volt ge-
nerator. Ny elektrisk lænse pumpe – Nyt webasto oliefyr. Ny kompressor til køleskab 
– Nyt elektrisk toilet. Ny moonlight kahytsluge – Ny kaleche. Tre nye batterier – Nye 
tonede forsatsruder. Nyt søgelænder – Nyt komfur.

Henvendelse:
Bent Larsen
Tlf: 20 40 86 61

Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Athena 34, fra 1981, sælges 
Velsejlende familiebåd med fem sovepladser, 10,60 m. lang, 2,90 m. bred, dybgang 
1,90 m. Spray Hood og cockpittelt fra 2017. Dieselmotor, Vetus 26,9 HK, samt sejldri-
ve og 3 bladet foldepropel 8 år gammelt.
Genakker og spiler med spiler udrustning.   Pantry med 2 gasblus, ovn og kompres-
sorkøleboks. Toilet med septiktank. Stævnstige og badestige.

NY PRIS: kr. 218.000 
Henvendelse: 
Knud Erik 
Tlf. 21 40 79 50  
E-mail: 
k.e.zahn@hotmail.com
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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

2 stk klap sammen cykler for 
båden
Perfekt stand og med pose. Er 
søstærke
Under 10 kilometer på gummi 
fælgene. 

1000 kr. stykket.

Henvendelse:
Frank Olesen 
tlf. 51 50 78 06
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SEJLSIKKERT
INSTRUKTØR I DIN HAVN?

Få gratis en SejlSikkert-instruktør ud i din forening 

eller havn og bliv klogere på sikkerhed på vandet. 

Læs mere og book en instruktør på sejlsikkert.dk
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Formand
Kompetenceansvarlig
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
E-mail: bent@dk-dfu.dk
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670 

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: kirsten@dk-dfu.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833
E-mail: kai@dk-dfu.dk

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

Suppleant
Torben Lindkvist
Vindeholmvej 7
4900 Nakskov
Mobil: 3137 8393 
Mail: torben@dk-dfu.dk 

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 2019



Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Til: 
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør


