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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 søredningstjeneste i Danmark, men du får også muligheden for at få
assistance i hele Norden.

BLIV MEDLEM PÅ WWW.DSRS.DK
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leder BE NT HANSEN, DFU-formand og Kvalitetschef

Formanden
har ordet

Generalforsamlingen d. 22. juni – 2019 under ledelse af advokat Franz Dolman
fik et forløb, der trækker markante spor ind i fremtidens DFU.

S

Arbejdsgruppen, der
refererer til generalforsamlingen, er
kommet særdeles godt
fra start og resultatet,
der skimtes, er flot og
ville kunne accepteres
af den fortsættende
generalforsamling.

4 Fritidssejleren

· ·
nr. 4

DECember 2019

amarbejdsvanskelighederne i
bestyrelsen var, og er, primært
en forståelse af Unionens vedtægter og hvordan implementeringen af DFU-Kompetencen skal være.
Bestyrelsesflertallet opfattede kompetenceorganisationen, med deres
dedikerede censorer og medarbejdere,
som en trussel, der ville kuppe unionen
for at overtage den opsparede kapital,
når de ved indmeldelse i DFU blev stemmeberettigede!
Truslen blev imødegået ved ændringsforslag til DFUs vedtægt, der stærkt
begrænsede deres muligheden for dels
at blive medlem af DFU og ved at begrænse censorernes og kompetencepersonalets mulighed for at kunne vælges
til bestyrelsen, eller alternativt ved at
censorerne og andre ville være inhabile i
økonomiske kompetencespørgsmål.
Om generalforsamlingen vedtog
forslaget, ville det stride mod foreningsdemokratiet, hvilket jeg, som siddende formand, ikke kunne acceptere og
på medlemmernes vegne derfor modsatte mig.
Moral og etik er værdifulde levevilkår
for mig, hvorfor jeg modsatte mig bestyrelsesflertallet og bad generalforsamlingen om at vedtage mine modforslag
til DFU-vedtægten, der fastholdt og
styrkede medlemmernes rettigheder
uden at udelukke nogle ud fra en hypotetisk trussel.
Dirigenten, Frantz Dolman, indså,

hvilken uoverskuelighed afstemningen
og ”dialogerne” om de fremsatte forslag
ville afstedkomme og foreslog udarbejdelse af en revideret vedtægt og udsættelse af behandlingen til en fortsættende
generalforsamling.
Et meget klart skuende forslag, der
af forsamlingen blev vedtaget. En tremands arbejdsgruppe blev foreslået og
valgt. Arbejdsgruppen fik accept til at
ansætte en konsulent med særlige kompetencer i vedtægter.
Arbejdsgruppen, der refererer til generalforsamlingen, er kommet særdeles
godt fra start og resultatet, der skimtes,
er flot og ville kunne accepteres af den
fortsættende generalforsamling.
Formandsvalget blev afgjort ved en
afstemning, hvorefter undertegnede
fortsætter som formand. Naturligvis
skuffende for bestyrelsesfløjen, der ønskede det anderledes. Bestyrelsesmedlem Kirsten Hansen meddelte herefter,
at hun ikke længere fortsatte arbejdet i
medlemssekretariatet!
Reaktionen er demokratisk skuffende,
idet to bestyrelsesmedlemmer, udenom
den øvrige bestyrelse, anvendte medlemskartoteket og sendte et ni siders
smædeskrivelse til medlemmerne med
den hensigt at begå yderligere KARAKTERMORD på formanden. Indholdet og
fremgangsmåden er forargeligt og medvirker kun til splittelse!
På den kommende 2020 generalforsamling er I medlemmer velkommen til

at debattere de fremsatte beskyldningerne, hvor det er muligt for mig at tage
til genmæle. Personlig vil jeg ikke grise
bladet til med yderlige snavs, som kun
ganske få er interesseret i.
Tak til de mange, der blokerede min
mobil telefon og sendte mails i dagene
efter, der udtrykte forargelse over
KARAKTERMORDET.
Min kommentarer til smædeskrivelsen
er derfor ganske kort:

I ENHVER KRIG ER SANDHEDEN
DET FØRSTE OFFER!
Bestyrelsesmedlem Kirsten Hansen
meddelte herefter hun ikke længere
fortsatte arbejdet i medlemssekretariatet! Og bestyrelsesflertallet kunne ikke
acceptere Michael Hansen, der tilbød at
fortsætte som webmaster og redaktør
af bladet.
Trods disse krusninger har unionen
det godt, idet samarbejdet med Dit
Sekretariat, der nu fører regnskabet og
medlemssekretariatet med ind-og udmeldinger og opsætning af FRITIDSSEJ-

LEREN og vedligeholdelse (webmaster)
af DFU-hjemmesiden som følge af disse
beslutninger.
Unionens budget for det indeværende
år, og efterfølgende, vil udvise overskridelser, idet denne udvikling ikke
er medtaget.
Hvad så nu? Generalforsamlingen
2020 kan forventes at skulle tage
stilling til en kontingentændring for
inddækning af dette.
Efter auditering af DFU Kompetence
er vi nu permanent godkendt som
prøveudbydere for de teoretisk- og praktiske kompetencer prøver fra vandscootere til Y1 og SRC (VHF). Godkendelsen
var uden anmærkninger.
Lykkeligvis fungerer denne del af DFU
i et fortrinligt samarbejde mellem alle
involverede partner.

Revision af loven om
planende både?
Loven om pålagt ansvarsforsikring for
vandscootere og andre planende både
anvender den såkaldte speedbådsfor-

mel, der definerer, hvem der omfattes
af loven.
Administrationen af dette har vist sig
problematisk, idet en del bådtyper umiddelbart fejlplaceres ved formelmetoden.
Danmarks Tursejlere udlægger f.eks.
deres turbøjer med en tidligere fiskekutter udstyret med kran, der max sejler 7
knob. Med formelberegningen defineres
denne som en planende båd. Flere
prøveberettigede organisationer har
indsendt indsigelser mod disse urimeligheder af formelen.
Søfartsstyrelsen inviterede herefter til
en diskussion af problemstillingen. Der
fremkom forskellige løsningsmuligheder,
herunder at indregne en minimumfartgrænse som en regulerende faktor.
En løsning er ikke umiddelbar forestående, idet det nuværende system
er vedtaget ved lov og i forståelse med
forsikringsselskaberne. Løsningen skal
derfor udarbejdes af embedsmænd og
besluttes politisk. Alle ved, at det er en
lang vej.
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Lykken ved at sejle

et vikingeskib
og nødvendigheden

af et duelighedsbevis
Af Mogens Petersen, censor hos DFU

V

ikingeskibsmuseet i Roskilde har rekonstrueret en
række vikingeskibe, der er identiske med de skibe,
som vikingerne sejlede med i vikingetiden. Ud over
dette har Vikingeskibsmuseet oprettet forskellige
laug, der har til formål at sejle med de rekonstruerede skibe,
som led i det der kaldes eksperimental arkæologi, hvor data og
erfaringer samles til videre undersøgelser.
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Et af laugenes formål er at sejle skibene på en forsvarlig og
sikker måde. For at opfylde dette krav tilbyder de forskellige
laug en grundig sejler- og navigations uddannelse, der sætter
folk i stand til at sejle og navigere museets skibe i overensstemmelse med ”godt sømandskabs”. Derfor arrangerer
laugene hold for deres medlemmer, der både kan tage duelighedsbeviset og hele yachtskipperuddannelsen.

Den praktiske duelighedsprøve
Træningen foregår i mindre råsejlere med en længde på ca. 10 m
og en brede på lidt mere end 2 m. Skibene har en normal besætning på 12 til 14 personer. Vi sejler bådene på samme måde,
som vikingerne gjorde det. Det vil sige, at vi ror båden ud og
ind af havnen samt ved bjergmasprøver.
Træningen begynder først på sommeren og slutter med
eksamen i slutningen af september. Vi har et sted mellem 80
og 100 timer på havet, før kursisterne går til eksamen. Vi bruger lang tid på at uddanne vores kursister, og det er der gode
grunde til. At sejle en råsejlere er nemlig noget helt særligt. For
det første bruges en sejlteknik, der er meget forskellig fra den
måde, vi sejler moderne både på. Det betyder, at vi skal lære
sejltekniken en gang til helt fra bunden.

For det andet er vi altid mange mennesker ombord. Det betyder igen, at sømandens vigtigste bud om, at ”vi skal passe
godt på hinanden”, det får en helt ny betydning.
Vi sejler dag og nat i det vejr, naturen byder os, selv om alt
liv foregår på dæk. En grundig uddannelse er derfor en simpel
nødvendighed. (P.t. sejler Vores skib ” Skjoldungen” på togt fra
Sognefjord i Norge til Roskilde. Det kan du se på Vikingeskibsmuseet hjemmeside).

Instruktørerne
Vikingeskibsmuseet har en gruppe instruktører, der alle er uddannede Råsejlsskippere og er særdeles erfarne sejlere. De
træner kursister mindst en gang om ugen i praktisk sejlads.

De praktiske færdigheder
Vi sejler efter landkending. Det er ikke altid let i en råsejlere,
da den højst går ca. 60° til vinden. Det betyder, at vi altid skal
foretage en seriøs planlægning af enhver manøvre til søs.
Lyder ordren: ”sejl til en bestemt pynt”, begynder kursisten
at undersøge, hvordan manøvren kan gennemføres med den
aktuelle vind. Det kan være, at det er nødvendigt at skifte halsen til havvind. Det er en manøvre, der f.eks. tager 10 minutter. (Manøvren findes slet ikke på moderne både).
Det sker stort ser altid, at kursisten – efter en analyse af
situationen – meddeler censor, at ”vi skal krydse til den ønskede destination, og at det vil tage skønsmæssigt mellem 5-8
timer at nå destinationen”. Herved får censor en god indsigt i
kursisten evne og forståelse af, hvordan en råsejler fungerer.
Ud over dette sejler vi efter kurs, vi sejler i mærke og fortager
alle tænkelige manøvrer med skibet.

Åre
Vi ror skibet, når vi laver havnemanøvre, når vi udfører bjergmasprøver og når vi kommer i en uforudset situation. Det
er vanskeligt, når op til 30 personer skal ro et skib (se på
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YouTube ” Rowing a real viking Ship”), det kræver træning og
samarbejde.
Censor forlanger, at kursisten kan stoppe skibet, så det
ligger stille. Han forlanger ligeledes, at kursisten kan svaje
skibet 360° om sin egen mast uden fremdrift og sejle op til
en bøje i vindøjet og holde skibet stille foran bøjen i mindst 30
sekunder. Når kursisten kan disse manøvre, ja, så har man styr
på sin roning.

Bjergmasprøver
Bjergmasprøven er den mest alvorlige del af den praktiske duelighedsprøve, da det drejer sig om liv eller død. Derfor tager vi
denne del af prøven særdeles alvorligt.

Bjergmaset
Vi bruger et bjermas, der vejer 67 kg. Det er måske lige i underkanten af det forsvarlige. Alle bjergmas under 60 kg. må
anses for fuldstændig uforsvarlige.

Begrundelsen for dette er let at forstå: Forfatteren til denne
artikel vejer 80 kg. frisk fra badet. Med fuldt sejlertøj og gennemblødt af vand vejer han 90 kg. Vi har derfor for alvor givet
folk en falsk tryghed, hvis vi bruger en redningskrans eller
fender som bjergmas, der i begge tilfælde vejer max. 400 kg.
Sender vi derefter folk på havet med en overbevisning om,
at de kan rede et menneske op af vandet (måske i 3 m høje
bølger en mørk nat), tager vi gruelig fejl. Dette er begrundelsen
for, at vi på Vikingeskibsmuseet træner vores kursister meget
grundigt og realistisk i de teknikker, der er nødvendige for at
bjerge en person op af vandet.

Hvorfor er duelighedsbeviset så vigtigt?
Hvis vi ønsker at leve op til sømandens vigtigste bud om at
”vi skal passe godt på hinanden”, så er duelighedsbeviset en
nødvendighed. Når man har taget duelighedsbeviset, har vi
fået sømandens grundlæggende håndværk. Dette betyder, at
besætningen tager det roligt i en nødsituation og gør det nødvendige i rigtig rækkefølge, da ”det ligger på rygraden”

Hvordan er det så at sejle et vikingeskib?
Havhingsten er det største skib, vi har. Det er ca. 30 m langt
og ca. 4 m bredt. Vi er 60 besætningsmedlemmer ombord,
hvoraf ca. en tredjedel er kvinder.
I sommerferien sejler vi normalt i 3 uger. Når vi ikke har
opgaver for museet, sejler vi som vinden blæser - det er de
virkelig gode ture. Alt liv foregår på dæk - dag og nat. Det
kræver en helt speciel indstilling til det at sejle.
Til gengæld er sejlerglæden tilsvarende større. Det er rimeligt at påstå: ”at den sejlerglæde vi har i en glasfiberbåd, kan
ganges med 10 for at få den sejlerglæde vi har ombord på et
vikingeskib”.
Som sagt er der en tredjedel kvinder i besætningen eller
ca. 25 kvinder ombord. Det er en fantastisk oplevelse og befordrende for ligestillingen, at sejle med verdens sejeste kvinder, der ikke går af vejen for noget som helst i denne verden
– respekt for dem.
Alle er velkommen ombord
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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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Indkaldelse til

generalforsamling
I henhold til DFU`s generalforsamling
d. 22. juni 2019`s beslutning indkaldes
den fortsættende generalforsamling.

Lørdag den 18. januar 2020 kl.11:00
Generalforsamlingen afholdes hos Nykøbing
Falsters restauration med indgang fra
Øster gågade 2, 4800 Nykøbing Falster.

Forslag i relation til den fremlagte vedtægt, der ønskes
forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være
skriftlige og formanden i hænde senest d. 1. januar 2020.

Orientering og baggrund.
DFUs generalforsamling d. 22. juni 2019 nedsatte
en arbejdsgruppe til revidering af DFUs vedtægt til
forelæggelse på en fortsættende generalforsamling.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen til DFUs
sekretariat Telefon: 70 22 91 95, eller via e-mailadresse:
Dfu@sek.dk senest 1. januar 2020.

Generalforsamlingen afholdes efter den nu
gældende vedtægt. Ref. DFU-hjemmesiden dk-dfu.dk

Vel mødt til en god og saglig debat.
Der serveres en let ret kl. 12:00.

Vedtægtsforslaget sendes til medlemsadresserne medio december.
Kl. 11:00: registrering og udlevering af stemmesedler.

Bestyrelsen

Generalforsamling dagsorden
1. Formandens orientering
2.	Valg af dirigent
3.	Valg af referent
4.	Valg af mindst 2 stemmetæller
Fremlæggelse og vedtagelse af ny DFU vedtægt
4a. Vedtægt for DFU
4b. Forretningsorden for generalforsamlingen
4c. Forretningsorden for dirigent
4d. Retningslinjer for DFU revision
5.	Eventuelt
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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 nærmeste havn, og vi hjælper også Forsvarets
Operationscenter med at løse søredningsopgaver.
DSRS er en almen nyttig forening som består 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 udvikling af DSRS og til, at vi med tiden kan
opbygge et landsdækkende net af stationer.
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10 Meld dig ind på DSRS.DK
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Kontingentbetaling
for 2020
Af Kai Mogensen, kasserer

Vores opkrævninger for 2020 udsendes fra den 11. november
2019 via Nets. De, der har betalingsservice, går naturligvis
denne vej, og jeg er klar over, at du sikkert i læsende stund
allerede har set opkrævningen.
Medlemmer med speedbåd opkræves direkte af AXUS
og kan have andre opkrævningsdatoer, end DFU har.
Selvopkræverklubber opkræves på samme måde som
tidligere år.
Sukkerbroen og Rosnæs-medlemmer opkræves af DFU i år,
da de ikke længere er selvopkræverklubber.

Betalingsfristen er 1. december 2019 med
sidste rettidige betaling 5. december 2019.
Efter 15. december udsendes rykkere med et tillæg på 50
kroner. Så betal til tiden, så har du til en flaske nedsat rødvin.
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Rykkere skal være betalt inden 28. december, da
jeg i begyndelsen af januar udmelder medlemmer,
der ikke har betalt.
Det var så fakta tonen eller kendsgerningerne.
Jeg kan også bruge en anden tone. Ved forårets generalforsamling vil I møde et forslag fra min personlige side om
kontingentnedsættelse så alle kontingentsatser bliver på
175.00 kr. Det bliver så jeres afgørelse, om det er beløbet,
der skal opkræves for 2021.
Baggrunden for nedsættelsen er enkel. Hvorfor skal vi
samle penge sammen og betale for at få dem opbevaret?
I vil jo opbevare dem gratis.
Med mange gode hilsener og ønsker for fremtiden.
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Bestyrelsen ser stort på
suppleanternes medvirken
Åbent brev til DFUs bestyrelse
Af Jacob Ravn, navigationslærer og censor

Ref. mødereferatet fra bestyrelsesmøde den 30. juni
2019, punkt 5 på dagsordenen:
5. Skal suppleanter deltage i bestyrelsesmøder fremover

Der blev truffet den beslutning
af et flertal i bestyrelsen:
▪	
Suppleanter skal ikke deltage i
bestyrelsesmøderne i dette år.
▪	Emnet tages op på sidste møde i 2019.
▪	Referat tilsendes suppleanterne når det er
godkendt (på efterfølgende bestyrelsesmøde)

Jeg blev valgt til suppleant på generalforsamlingen i Korsør
2019.
Jeg skal med denne skrivelse på det kraftigste protestere
mod bestyrelsens flertalsbeslutning om at udelukke suppleanterne fra bestyrelsesmøderne.
Herunder hører også orientering om, hvornår næste bestyrelsesmøde holdes, idet jeg først modtager referatet efter dets godkendelse, der først sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Hele tiden er vi suppleanter holdt bag lyset af arbejdet der
pågår i bestyrelsen, idet referaterne der tilgår mig på mail fra
Per Sandholt, er flere måneder gammelt.
På generalforsamlingen blev der spurgt til om suppleanterne
kunne deltage i bestyrelsesmøderne, hvilket der blev svaret
bekræftende på af formand, Bent Hansen.
Dette lød formentlig helt fornuftigt i alles ører, idet der
ikke var nogen der protesterede. Men denne meddelelse på
generalforsamlingen blev efterfølgende pure omstødt af bestyrelsen, hvilket jeg dels ser som en hån mod formand Bent
Hansen og dels at beslutningen strider mod generalforsamlingens orientering.
I øvrigt anser jeg referaterne fra bestyrelsesmøderne som
helt uerholdelige, idet der under de respektive punkter altid
kun er beskrevet, hvad der er besluttet under det enkelte
punkt på dagsordenen.
Referater skal, for at være retvisende, altid indeholde hvad
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der er besluttet, men også om der er divergerende synspunkter fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer til det omhandlende
emne under punktet i dagsordenen.
Som det bliver nedskrevet i dag, er det kun et beslutningsreferat
og ikke et fyldestgørende referat af, hvad der i grunden foregår på
bestyrelsesmødet. Hvilket vil sige, at det for udenforstående ser ud
til, at det er en helt enig bestyrelse, der hele tiden refereres til.
Jeg stiller mig meget tvivlende over for, om det er sådan
”virkeligheden forholder sig i bestyrelsesarbejdet i DFU”!
Det hænder jo at bestyrelsesmedlemmer afgår på den ene
eller anden måde inden valgperioden udløber, og i sådanne
tilfælde skal suppleanten tiltræde bestyrelsen øjeblikkeligt.
Hvis jeg imod forventning pludselig bliver indkaldt som
bestyrelsesmedlem, aner jeg i virkeligheden ikke, hvad jeg så
står over for, da den løbende orientering bare ikke til stede.
En fornuftig bestyrelse sørger for i videst muligt omfang, at
suppleanterne er med på sidelinjen, at de indkaldes som den
øvrige bestyrelse til de møder, der nu holdes (selvfølgelig uden
stemmeret), således at man er godt forberedt på en evt. indtræden i bestyrelsen på senere tidspunkt.
Der er normalt ikke mødepligt for suppleanter til møderne,
men de skal kunne deltage og gøre deres egne notater, så de
kan holde dem op mod referatet fra bestyrelsesmødet.
Som det foregår i DFU i dag, så er suppleanterne faktisk helt
på bar bund, hvad bestyrelsesarbejdet omfatter, og det er på
ingen måde rimeligt.
Når der kun nedskrives i referaterne, hvad der er besluttet,
så er der selvfølgelig den mulighed, at der kan laves et notat
om, at enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke er enige i det, der
er besluttet. Men hvem holder styr på disse eventuelle notater,
så andre kan finde rundt i dem, og er de retsgældende, hvis
en situation tilspidser dig, også selv om alle i bestyrelsen har
skrevet under?
Det er og bliver noget forfærdeligt rod, når referaterne ikke
er fyldestgørende.
Man kan så vælge den løsning, at der laves et referat omhandlende alle synspunkter og deraf udlede et beslutningsreferat. Det er intet problem i dag hvor stort set alle kan beherske en IPad eller lignende computer.
Dem der så ønsker at se hvorfor beslutningen er faldet ud

som den gjorde, kan så læse det i det fulde referat, hvor svært
kan det være?
I øvrigt er det normal praksis gennem mange år i et bestyrelsesarbejde, at alle der er med til mødet underskriver protokollen med referat og beslutninger ved mødets afslutning.
Og dermed står det til troende og kan umiddelbart sendes
til evt. fraværende ved mødet.
Med venlig hilsen
Navigationslærer / censor
Strandvejen 27, 4733 Tappernøje
93925822 / 55965822
jacobvn@hotmail.dk
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EUROPÆISK
BÅDRÅDSMØDE
Af Bent Hansen, DFU-formand

Påstand
DFUs påvirkning af landets politik overfor fritidssejlerne afhænger ikke af medlemstal, men af fornuftigt og velfremførte argumenter. Det berettiger deltagelsen i nationale og internationale
fora, hvor ligesindede fritidssejlere samles og sammenfatter
holdninger og ændringsforslag.
EBA (EUROPEAN BOATING ASSOSCIATION) har i mange år
behandlet spørgsmålet om, hvordan skrotning af udtjente både
kunne håndteres økonomisk og miljømæssigt korrekt.
Økonomisk har EBAs medlemmerne været stålsatte om, at
det ikke kunne være rigtigt, at bådens sidste ejer alene skulle
belastes af skrotningsomkostningerne, der med transport og
behandlingsomkostninger kan overstige bådens dagsværdi.
Frankrig, et stort produktionsland af fritidsbåde, har som
første land i Europa etableret en model, der økonomisk involverer produktionsledet samt forhandlere, myndigheder og
genanvendelsesindustrien, der oppebærer indtægten fra salget
af genbrugelige materialer.
Den sidste ejer kan, mod at betale transportomkostningen,
frit bringe sin udtjente båd til demontering og genanvendelsesstedet, hvoraf en del er lokaliseret over hele Frankrig.
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Alle typer af både, med undtagelse af ferrocement både, kan
benytte ordningen.
Ordningen tager udgangspunkt i forslaget fra EBA - END OF
BOAT LIFE - og vil fremover blive endnu stærkere præsenteret
overfor EU's bestemmende organer, der med denne fungerende ordning, og den voksende miljøbevidsthed, har gode
chancer for at blive vedtaget.

Kontingent stigning
Efter 10 år med uændret kontingent kunne det ikke holdes
tilbage længere. Budgettet kunne ikke nå sammen og forslaget
om en mindre stigning fra forårets EBA-møde på Malta blev
færdigbehandlet.
Naturligvis blev det velunderbyggede forslag vedtaget og er
ikke på et niveau der rykker nogen af pinden.
Rygterne om, at repræsentanternes ledsagere er en
større omkostning i EBA-regnskabet, idet hotelomkostning
til dobbeltværelse og gallamiddag belastes EBA, kan jeg
afkræfte.
Disse omkostninger betales af vedkommende repræsentant
og ikke af EBA-organisationen.

Brandmænd
kan være en plage

Mit barnebarns møde med en flok brandmænd under en svømmetur viste
meget tydeligt, at brandmænd kan være en plage. Men der findes tips og
tricks til en simpel afhjælpning af følgevirkningerne. Dem kan du læse her.
Af Bent Hansen, DFU-formand

Rådene er opstillet af 2 læger med erfaring på området,
og de kan anvendes på brandmænd af typen, der findes
ved danske kyster.

3.	Lav en blanding af halvt bagepulver og halvt havvand.
Påsmør blandingen og lad det virke nogle minutter.
Skyl af med havvand. Smerterne fortager sig væsentligt.

FØRSTEHJÆLP
1.	Skyl straks med havvand.
2.	Fjern trådene med en pincet eller en barberskraber,
der skylles i saltvand efter hvert skrab.

Rådet er enkelt at følge og kræver blot, at førstehjælpstaskens
indhold øges med et bagepulver og engangsbarberskraber.
Enkelt ikke?

Kursus i fremtiden
I Marineskolen har vi specialiseret os i at kunne
tilbyde grupper eller enkeltpersoner ønskede
kurser på ønskede tidspunkter.
Derfor kan du heller ikke altid finde faste kursusdatoer på vores hjemmeside, idet filosofien
er, at du henvender dig på mail eller telefon, når
du har et aktuelt ønske eller forespørgsel.
På baggrund af dit ønske sætter vi alle sejl til for
at imødekomme dine forventninger.
Alt for mange mennesker går inaktive rundt og
venter på, at hold skal opstå på en søfartsskole
i Danmark. Det kan være dig, der blot skal have

en genopfriskning for at komme videre, eller dig
der står for at skifte erhverv til søfart.
Med enkeltmandskurser kommer du meget hurtigere igennem til evt. prøve og er færdig til at
komme videre i dit arbejdsliv.
For fritidssejlere har vi hvert forår en kursuskalender med datoer for både speedbåds- og
vandscooterkurser, ligesom vi hver vintersæson
har opslag om SRC/VHF-kurser foruden weekend- eller aftenskolekursus i duelighedsbevis for
lystsejlere. Yachtskipperkursus er desuden en
del af vores vinteraktiviteter.
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UANSTÆNDIG
NEDGØRELSE
AF EN ILDSJÆL OG
MARINEHJEMMEVÆRNET
PÅ SAMME TID

Bestyrelsesmedlemmerne, Kirsten Hansen og kasserer Kai Mogensen,
overfyldte min (og DFU-medlemmernes) mailboks med 9 siders
uvelkommen uanstændighed og tilsvining af vores formand.
Af Tom Holstebro

P

erlevenner var jeg nok klar over, at de ikke var eller
bliver, men sammenkædningen med formanden
og Marinehjemmeværnets samarbejde blev en for
stærk provokation for mig.
Personlig er jeg, ligesom vores formand, engageret i Marinehjemmeværnet som fartøjsfører, og jeg lægger hvert år min.
500 timers frivillig indsats i samfundets tjeneste for at overvåge de danske farvande. Herudover er Hjemmeværnets 30
marinefartøjer 24/7- 365 dage om året på 1 times tilkald klar
til for, sammen med det øvrige danske beredskab i alt slags
vejr, at foretage eftersøgning og redning af fritidssejlere, der er
kommet i en nødsituation.
Denne indsats ydes uden forventning om belønning i form
af usselt mammon. Samme ”belønning” ydes, når flotillerne
stiller sig til rådighed for fritidssejlernes praktiske uddannelse,
hvor mange har været med på aften sejladser for at opleve
at navigere i mørke efter navigations lys og identificere andre
skibe. Mange har også udtrykt begejstring for undervisningen
ombord i elektronisk navigation og radar betjening.
At tilsvine en ildsjæl som vores formand, og bebrejde ham
et tæt samarbejde med Marinehjemmeværnet er uanstændigt
og afslører et afgrundsdybt ukendskab til formandens moral
og etik samt hans passion for Fritidssejlernes ve og vel på
havet. Noget, opbygningen af DFU Kompetence-organisationen
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tydeligt bærer præg af. Hvorfor skulle han ellers bruge alt sin
tid på det?
Jeg er bekendt med adskillige Marinehjemmeværnskollegaer, der er optaget som DFU-censorer og tilsynsfører, ligesom
også en del kursudbydere har tilsluttet sig DFU Kompetence
efter kendskab til Bent fra Marinehjemmeværnet. Havde de
mon tilsluttet sig, om de delte Kirsten og Kais opfattelse?
Bent er et skattet medlem som motormand af min besætning nu på 11. år,og er højt respekteret i flotillen for sit engagement og hjælpsomhed. Marinehjemmeværnsskolen, hvor
Bent har undervist i 10 år, deler min opfattelse.
Hvordan klarer Bent denne uanstændige tilsvining var min
første tanke, men jeg lod mig berolige ved en samtale med
ham, hvor hans reaktionen var:
- Hvad kunne man forvente andet end dette fra personer med
egen moral og etik på laveste niveau, hvilket mailen klart viser.
Beroligelsen kom over mig ved formandens afbalancerede
reaktion, som heller ikke kom bag på mig efter de mange års
kendskab til Bent. Du har fortsat min fulde opbakning, og jeg
håber, du holder fast i roret i mange år endnu.
Ps. Jeg har meldt mig under fanerne i DFU og støtter dig
også fremover.

Har
du gode
idéer
til en
historie?
Brænder du inde med en god historie,
som vi skal bringe i Fritidssejleren?
Så hører vi meget gerne fra dig
på dfu@sekr.dk
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Vandscooter
OG sikker sejlads
Af Christian Hørby Jensen, DFU Censor og sagsbehandler

D

anmarks Fritidssejler Unions Kompetencecenter er
som den eneste i Danmark godkendt prøveudbyder
inden for alle discipliner af fritidssejleraktiviteter.
Hensigten er at bidrage til sikker sejlads på vandet.
Heriblandt vandscootersejlads, hvor der som de fleste husker
indtraf en alvorlig ulykke i Københavns Havn for to somre siden.
Hændelsen indebar skærpet landspolitisk fokus på området,
og afstedkom et lovkrav om ansvarsforsikring af vandscootere
(og speedbåde) samt tilsvarende krav om vandscooterbevis for
førere af denne type fartøjer.
Fra lovens ikrafttræden og til 1. januar 2020 må vandscootere føres af personer med fritidssejlerbevis. Når 2020 rammes, er der dog ingen vej udenom – der skal alle, som ønsker
at føre en vandscooter, have vandscooterbevis, selvom de
måtte have andre fritidssejlerbeviser i øvrigt.
Dette faktum er vandscootersejlerne i stigende grad bevidste om, hvorfor DFU Kompetencecentret var de første, som
udbød og afholdte vandscooterprøver i landet.
Den allerførste prøve fandt sted den 18. august 2018,
og det kan du se et TV-indslag fra via følgende link: https://
www.tveast.dk/nyheder/18-08-2018/1930/korekort-tilvandscooter?v=0_bq0q4mj2
Siden da har flere og flere kursusudbydere henvendt sig
til DFU Kompetencecentret med henblik på prøveafholdelse,
hvilket vi ser som en cadeau til det arbejde, som censorerne
og kompetenceteamet i øvrigt udfører.

Imidlertid er vi også meget bevidste om elementet – sikker sejlads og baggrunden for dødsulykken i København. En
hændelse, ingen ønsker gentaget, og som vi derfor søger at
forhindre på ny. Sikker sejlads er vores DNA!
Af samme grund udføres der tilsyn med censorernes arbejde
for sikring af deltagernes retssikkerhed og prøvernes gennemførelse i øvrigt. Et sådant tilsyn fandt blandt andet sted den
27. oktober 2019 ud for Skive Søsports Havn, hvor en vandscooterprøve med 11 deltagere løb af stablen. Censor
var Niels Sohn.
Prøven forløb overordnet fint og var vel tilrettelagt af censor. Den indledtes med en teoretisk og mundtligt funderet
eksamination. Hvor farvandsafmærkninger, vigeforpligtigelser,
nødsignaler mv. indgik. Inklusive en test af, hvorvidt deltagerne
havde kendskab til indhentning af evt. sejladsrestriktioner,
naturreservater o. lign.
Enhver sejler – også fritidssejlere – har pligt hertil. Det er
tilfældet, da man ikke blot skal følge internationale, men også
evt. nationale/lokale sejladsbestemmelser. Her kniber det tit og
ofte, hvorfor der her følger en opremsning af kilder, som ikke
er udtømmende:
• Havnelodsen – Her findes bl.a. fartbegrænsninger i alle
Danske havne
• Politi.dk – Her findes lokale sejladsbestemmelser
• Havnevedtægten – eksempelvis forbud mod anløb af kaj,
ankring, fiskeri etc.

Her er en kursist i gang med
en undvigemanøvre efter
anvisning fra censor.
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Der er fuld gang i den teoretisk eksamination i Skive den 27. oktober 2019.

For vandscootere kan der være nedlagt totalt sejladsforbud
i visse dele af landet. Og der bliver holdt øje med overholdelse
fra politiets side. I den forbindelse er der udstedt bøder på op
til 5000,- kr.
De fleste steder må man dog gerne sejle med vandscooter
i høj fart, når forholdende tillader det. Og når der holdes en
afstand til kystlinje på min. 300 m.
Til vandscooterprøver skal der søges om tilladelse hos politiet inden afholdelse.
Til prøven i Skive havde censor søgt om dette hos både politi
og havnemyndighed. Og samtidig havde han fået lov til, at deltagerne måtte sejle hurtigt og tættere på kysten end min. kravet.
Censor skal samtidigt sørge for en bane, som deltagerne
skal gennemføre. Konkret og som oftest udlægges der bøjer,
hvor deltagerne udfører SB/BB retningsskift og gennemfører 8
tals manøvre, så eget kølvand besejles.
Censor havde udset sig permanente udlagte bøjer i form af
SB/BB sideafmærkninger samt en enkelt specialafmærkning til
prøvens gennemførelse. Banen var ideel for ovennævnte manøvrer og samtidigt kystnær og dermed publikumsvenlig.
Imidlertid bør man overveje udlæggelse af bløde bøjer i stedet, idet en stålbøje medfører en vis konsekvens ved utilsigtet
påsejling. Samtidigt var de anvendte bøjer en del af sejlforløbet
ind-/ud af Skive Søsports havn. På tidspunktet for prøvens
afholdelse var der ingen øvrig trafik, men det er næppe sandsynligt i højsæsonen. Vi skal udvise godt sømandsskab, og det
betyder bl.a., at vi ikke skal genere andre sejlere.
Til prøven skal også udføres en undvigemanøvre af den
enkelte deltager - direkte afstedkommet af dødsulykken i København. På censors anvisning skal deltageren under høj fart
dreje skarpt til SB eller BB. I og med censor anviser retningen
(og tidspunktet for samme), skal deltageren holde øje med
censor samtidigt med udførsel af sin sejlads.

Virkelighedsnært javel – man skal holde udkig! Og censors
signal svarer til, at der dukker et objekt op i/eller på vandet,
som føreren af vandscooteren skal undgå at sejle ind i.
Endeligt skal deltagerne kunne bjærge en bjærgemærs (en
anden person og sig selv. Begge dele skal gennemføres til en
vandscooterprøve.
Deltagerne havde tilsyneladende ikke forventet, at de skulle
bjærge sig selv. De havde i hvert fald ikke våddragt med,
men vi fik snarest rekvireret en, da de altså skulle i vandet
fra scooteren af.
Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Når man bjærger en anden eller sig selv, foregår det fra vandscooterens
agterspejl af hensyn til fartøjets stabilitet. Pudsigt nok er deltagerne hurtigere til at komme opad vandet i oktober end i juli.
Det er en glæde at følge DFU Kompetence centrets indsats
via de involverede personers arbejde.
Det er kort sagt en fornøjelse at bidrage til en god sejladskultur på vandet – også blandt vandscootersejlerne.

Vi ønsker og bidrager til sikker sejlads – SEJL SIKKERT!

I Skive trænede man blandt andet mand over bord.
Det er den banen, der ses i baggrunden
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Sådan gør du,

hvis du støder på grund på sejlturen
Artiklen sakset af Bent Hansen fra Søsportens Sikkerheds Råd efter tilladelse.

Forbered sejlturen
Det bedste, man kan gøre for at undgå at gå på grund, er at
planlægge sejlturen omhyggeligt ved at lægge en rute på dit
søkort eller GPS, hvor du er sikker på, at der er vand nok under køleren.
Planlæg din rute, så du sejler udenom områder med lavt
vand, følg sømærkerne samt læg god afstand til hindringer.
Vidste du, at selv de nyeste GPS-plottere kan indeholder
kortmålinger, der kan være over 100 år gamle og indeholde fejl
på op til 100 meter? Det betyder, at du skal holde ekstra god
afstand til stenrev, grunde og andre hindringer.
Grundstødning sker for mange sejlere hvert eneste år.
Det vigtigste man kan gøre, hvis man er stødt på grund,
er at bevare roen og skabe et overblik over situationen,
siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens
Sikkerhedsråd.

• Hvad er bådens position?
• Er du på en sandbanke eller på en stengrund?
• Hvilken vej kommer vinden fra? Kan du ved brug af sejl
trække dig fri af grunden?
• Kan båden lettes for vægt? Tøm vandtanke, flyt bagage,
besætning eller andet over i en gummibåd.
• Kan båden krænges? Sæt evt. en person på bommen af en
sejlbåd eller hele besætningen på hækken for at lette forenden af båden.
• Kan båden trækkes fri ved at udlægge et anker foran eller
bagved båden fra en jolle eller med hjælp fra en svømmer
med ankeret på en redningskrans.
Hvis der ikke trænger vand ind, eller der på anden måde er
fare for besætningen, kan man forsøge at tage båden fri af
grunden.

Ro og overblik

Sådan tilkalder du hjælp

En grundstødning kan da også have alvorlige konsekvenser, f.eks.
ved mødet med et stenrev som kan ende med forlis. Handles der
rigtigt, er grundstødning dog i de fleste tilfælde ufarligt.
Det er skippers ansvar at undersøge, om der er nogen
tilskadekomne, om der trænger vand ind i båden, om der
er gået hul på brændstoftanken, og der dermed er fare for
forurening, ligesom man skal sikre, at hele besætningen har
redningsvest på. Først herefter bør arbejdet med at få båden
fri igen begynde.

Hvis der er tale om en nødsituation, hvor der er personer i
livsfare, skal du kalde hjælp enten ved brug af VHF eller der
kan ringes 1-1-2 på mobilen. Det er vigtigt, at du oplyser din
position.
Har du app'en Sejl Sikkert-Alarm, kan du bruge den røde
nødknap, som sender et direkte nødsignal til JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) med din position. Alternativt kan der
anvendes nødsignaler som røde nødblus.
Hvis der ikke er tale om en nødsituation, men der er brug
for assistance fra andre sejlere, kan den grønne knap i Sejl
Sikkert-Alarm tages i brug.
Har du brug for yderligere assistance til at få båden fri af
grunden, eller trænger der vand ind i båden, kan du kontakte
bjærgningsassistance eller Lyngby Radio på VHF Kanal 16.
Før du kalder assistance, bør du have noteret bådens position fra din GPS eller søkort.

Sådan får du båden fri
Når du har skaffet dig et overblik over situationen, skal du
lægge en plan for, hvordan du vil få båden fri igen. Her bør du
tage følgende i betragtning:
• Hvilken vej kom du ind på grunden? Er det bedst at bakke
ud, og i hvilken retning?
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Nyt fra
Kompetence
Af Bent Hansen, DFU-formand og Kompetence Kvalitetschef

Yacht Skipper Y3 uddannelsen
Nu er efterårets Yacht Skipper undervisning i gang og dermed
er kravet i Y3 uddannelsen om at have en bestået Duelighedsprøve for at kunne indstille sig til en Y3 prøve aktuel.
Kun ganske få, der starter på en Yacht Skipper Y3 uddannelse opfylder ikke dette krav, men selv disse få vil vi gerne
inkludere på en ordentlig måde.
Kravet er: ”For at indstille sig til en Y3 prøve skal man have
bestået Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere eller have
gennemgået, og bestået, et grundkursus på en af SFS godkendt søfartsskole eller skoleskib”.
Kravet behandler vi pragmatisk, idet Y3 uddannelsen inkluderer og uddyber meget af uddannelseskravene for opnåelsen
af et Duelighedsbevis.
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Kursisten med et ønske om at tage en Y3 uddannelse, men
ikke har tiden til først at gennemgå et teoretisk duelighedskursus, kan tilbydes en Y3 tilpasset duelighedstest, der tages
samtidigt med Y3 testen. Bestås begge disse tests, anses
kravene for opfyldte, og der kan udstedes et Dueligheds Bevis
og et Y3 Diplom.
Administrativt behandles den Y3 tilpassede teoretiske duelighedstest som en selvstændig test, kursisten betaler for
med Kr. 300,-, der inkluderer et diplom og indberetning af den
beståede duelighedsprøve til SFS. Et Duelighedsbevis i plast
kan udstedes mod kr. 80,Kursisten indgår som 2 elever i Censorhonoraret.

Yacht Skipper Y1 uddannelsen.
Internt og eksternt har Astro navigation længe været debatteret og flere har stærke meninger om, hvorvidt disciplinen
med sekstanten har overleves sig selv, eller om det var et krav,
som alle, der befandt sig mere end 20 sømil fra land, skulle
beherske.
De bemyndigede prøveudbydere har også i praksis forskellige holdninger til behovet for at bibeholde denne disciplin.
Trods dette er deres officielle skriftlige krav ikke ændret.
Censorerne behandler også disciplinen meget varsomt.
Efter overvejelser og konsultation hos blandt andet
Marinehjemmeværnets skolechef samt andre med
tilsvarende baggrund besluttede vi at iværksætte et forsøg i
efteråret 2019 og i foråret 2020, hvor Astro navigation blev
udeladt og erstattedes af udvidet elektronisk positionsbestemmelse.
Forsøget gennemføres hos Himmerlands Sejlerskole og
Københavns Sejlerskole, der hver oplægger flere Y1 klasser.
Forsøget følges af udvalgte tilsynsfører og vores sædvanlige
dygtige censorer.
Søfartsstyrelsen blev underrettet om det igangsatte forsøg.

Søfartsstyrelsens reaktion:
”Søfartsstyrelsen ser positivt på jeres forsøgsordning omkring
astronomisk navigation kontra brug af elektronisk udstyr til positionsbestemmelse. Dette naturligvis under forudsætning af, at

kravene i §6 i bekendtgørelse nummer 1726 af 18-12-2017 bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere - opfyldes
med hensyn til prøveindhold og krævede kompetencer.
Søfartsstyrelsen vil foreslå jeres forsøgsordning tager
udgangspunkt i udstyrstyper generelt og ikke udelukkende
fokuserer på få specifikke udstyrsmodeller. Prøven bør naturligvis foregå på, et af prøvedeltageren, kendt udstyr.
Undervisningen (og også prøven) bør sikre, at prøvedeltageren har et sådant kendskab, at han/hun på sikker vis
kan gøre brug af andre fabrikater af gængse navigations
instrumenter, uagtet at det ikke er det som undervisningen
er foregået på. I bund og grund anbefaler Søfartsstyrelsen,
at undervisningen ikke begrænser prøvedeltagerens kompetencer til et specifikt fabrikat af navigationsinstrument,
men at undervisningen også sikre en overordnet systemforståelse”.
Vi tror, at resultatet vil være til gavn for fritidssejlerne, hvor
en del har henvendt sig til mig og ikke mener, at Astro navigation er relevant målt med tidens målestok. Andre mener Astro
navigation er uundværligt.
Kursudbyderen har her en mulighed for at udbyde kursus i
Astro navigation og udvide forretningen på et relevant grundlag. Vi er overbevist om, at der er interesse for denne ældre
navigationsform.
DFU Kompetence udfører gerne prøve i emnet med et
beståelsesbevis.
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Østre Landsret:

Søloven giver
ikke automatisk ret
til bjærgeløn
Østre Landsret stadfæster byrettens dom om, at man ikke kan kræve
bjærge løn i henhold til søloven, når fritidssejlere hjælper hinanden.
Af Bent Hansen, DFU-formand
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n fritidssejler, som havde hjulpet en grundstødt sejler,
havde krævet 30.000 kr. i bjærgeløn for at trække den
grundstødte sejler fri.
I byretten var Dansk Søredningsselskab (DSRS) indkaldt som vidne for at forklare, hvor farligt det var at trække en
anden båd fri. DSRS blev ligeledes bedt om at fortælle retten,
hvad kutyme var i den slags sager.
Med baggrund i DSRSs forklaringer om, at kutyme er, at
man hjælper hinanden - gerne mod en erkendtlighed - afslog
byretten sejlerens krav om bjærgeløn.

Østre Landsret afviste også
Sagen blevet anket til Østre Landsret. Begge parter har overfor
Landsretten erkendt den gældende kutyme blandt lystsejlere
om at hjælpe hinanden.
Landsretten ville ikke tage stilling til, hvor langt denne kutyme rækker. Efter retspraksis udgør assistance til et skib kun
bjærgning, hvis skibet har været i fare for at blive ødelagt eller
betydelig skadet, og skibet ikke har været i stand til at redde
sig ved egen hjælp,
Landsretten vurderer, at sølovens regler kun kommer i kraft
i denne situation, hvis den grundstødte sejlbåd var i fare for at
blive ødelagt eller betydelig skadet, hvis den blev efterladt på
stedet.

Godkendt kompas rettelse med
deviationstabel - Samt efterfyldning af
kompasolie og udskiftning af kompasset
Service af farvands
afmærkninger og bøjer
Havneservice, pæleramning
og udskiftning af fortøjningspæle

Man kan fortsat hjælpe hinanden
Landsretten afgørelse betyder, at sejlere forsat kan hjælpe hinanden, uden at det koster mere end en fornuftig erkendtlighed
til den hjælpsomme sejler.
Fornuften råder fortsat på vandet.

+45 24 46 55 12
nautiskmultiservice.dk
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Fremtidens blad
En positiv kritik til redaktionen af Fritidssejleren.
Af Torben Lindkvist, DFU-bestyrelsesmedlem

I min optik burde et blad som ”Fritidssejleren” være ”Af medlemmerne” - ”For medlemmerne”.
Hvad mener jeg så med det? I den tid, jeg har været medlem af Danmarks Fritidssejler Union, har jeg modtaget bladet,
og jeg synes, det er blevet lidt tyndt. Med interessante artikler/
historier for en ikke erfaren sejler.
Jeg vil foreslå et par tiltag for at gøre bladet mere interessant, men først lidt om indgangsvinklen for min begrundelse.
Jeg er en middelalderen herre med sejlererfaring fra Marinehjemmeværnet, lidt fra en jolle samt en Flyde ring (lystfiskeri).
Som nybegynder er ”Fritidssejleren” ikke den store informationskilde for mig, så her mine forslag.

Kursus for alle

1.	Kort arrangementsoversigt for de forskellige landsdele
(f.eks. nord og vest Jylland, syd og øst Jylland, Fyn,
Sjælland, samt Sydsjælland og ørene) i den periode,
som bladet dækker. Dette kunne f.eks. være åbent hus
eller åben konkurrence for fritidssejler.
2.	Tips og Tricks sektion for nybegyndere og øvet. Kunne f.eks.
være om svære strømforhold omkring Køge, eller hvad man
skal se efter ved indsejling til Limfjorden.

Og så lidt for alle typer medlemmer:
1.	Giv et praj, en sektion med korte historier fra vores medlemmer. Og/eller omkring nye lokale tiltager for lystsejler.
2.	Evt. erfaring omkring danske havne eller udlandssejlads.
3.	Erfaring omring uddannelser, uddannelsessteder samt
sikkerhed på havet.

Kursuslokaler Englandsvej 2, 4800 Nykøbing F.
Kontakt Jørgen Eriksen mob. 4025 2330
eller mail: je@marineskolen.dk
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Hej alle
i DFU
Vedr. Kai og Kirstens SPAM-mail: Indlæg omhandlende årsag til uro i DFU-bestyrelsen.
Af Benjamin Kristensen, bestyrelsesformand for Duelighedsklubben

Alle i DFU-registeret har - uopfordret - modtaget Kai og
Kirstens "blame game letter" uden mulighed for at kunne
svare på demokratisk vis.
Derfor har jeg måtte købe en annonce for at sikre,
at min stemme også bliver hørt.
Læs mailen her: http://www.duelighed.dk/downloads/
spam_fra_kai_og_kirsten.pdf
Nu forstår jeg bedre, at det ikke hjalp at købe dyr
juridisk bistand for at sikre Kai og Kirstens bestyrelsesposter. Jeg læser i smædebrevet imod vores formand en
omgang forvrøvlet sludder og selvmodsigelser, tilsyneladende taget ud af den blå luft, og uden nogen som helst
visioner eller gode ønsker for fremtidens DFU.
Der er øjensynligt blot tale om hadsk iver efter at
svække og nedbryde DFU, hvis man ikke kan få held
med at manipulere med generalforsamlingerne. En slags
selvmordsbrev, som appellerer mere til min medlidenhed
end til min vrede.

Vi må forvente, at vores portostøtte bliver taget væk
med tilbagevirkende kraft, hvis misbruget bliver opdaget
af Kulturministeriet. Kai og Kirsten kan blive et meget,
meget, meget dyrt par, inden vi slipper af med dem.
Man siger, at imod dumhed kæmper selv guderne
forgæves, og alligevel har jeg har igennem årene været
vidne til en proces, hvor vores dygtige formand Bent
Hansen - på trods af vedvarende personangreb fra Kai
og Kirsten - har udviklet DFU til en organisation, der
gør et kæmpestort og dygtigt arbejde for søsikker
uddannelse af fritidssejlere, og denne indsats kalder
på min dybeste respekt og taknemlighed. Så har man
lyst til at være DFUer.
Lad os få ryddet op i skidtet på næste
generalforsamling, så vi kan komme videre
- ud af mørket - ind i fremtiden.

Vi ses!
Glade sejlerhilsner

Samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at Kai og Kirsten
tilsyneladende prøver at fylde endnu et nummer af
FRITIDSSEJLEREN med deres personlige problemer
frem for almennyttigt indhold for fritidssejlere, som
kan berettige til portostøtte for vores blad.
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køb og salg for medlemmerne
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 generator. 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
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

Crescent Classic 535

Verens stand
Næsten som ny
Mærke
Crescent
Hysterisk velholdt kabinebåd i den velkendte nordiske
kvalitet - kan ikke sammenlignes med polske både i
Vægt
700
Byggeår
2.010
sprøjtestøbt fiber.
Dybdegang
0,5
Antal kørte timer 300
Brenderup 1000kg landevejs trailer (2014) som lige har
Motorårgang
2.009
Motor
Mercury motor
fået udført bremseudskiftning, samt tjek af lejer. Traileren
Lokation
Holstebro
Størrelse (fod)
18
har et el-spil (Ninja Warrior) med både kablet og trådløs
fjernbetj. og syntetisk reb.
Motoren er en moderne indsprøjtningsmotor fra Mercury på 40 hk, hvilket ikke kræver speedbådscertifikat og dyr ansvarsforsikring. Meget brændstoføkonomisk, mellem 0,5-0,7l/sømil). Motor har selvfølgelig elstart og powertrim. Motor er gennemskyllet
med ferskvand efter hver tur, og løbende serviceret. (gearolie, motorolie og oliefilter er skiftet hvert efterår.) Impeller skiftet i 2018
og nyt brænstoffilter/vandudskilningsfilter er monteret i år. Båden er i min ejertid opbevaret i hal hver vinter.
Indbygget 40L tank med tankmåler.
Båden har ultrafllex hydraulisk styrring som er super dejligt
Der medfølger ældre Garmin farveplotter og fishfinder med log/temp. Samt nyere Garmin i100 VHF med DSC. Der er monteret
holder til tablet.
Båden står rigtig flot i skrog, og har aldrig været bundmalet.
Båden er perfekt for den lille familie, eller til dig som ønsker en håndterlig båd for en person. Vi har sovet 4 mand i båden (3
voksne og 1 barn), men 2 voksne og 2 børn er nok mest optimalt.
Kalesje er nyrenset og impregneret professionelt.
Der er to nyere Excide dual batterier monteret, dog uden fancy skillerelæ.
Båden er CE godkendt i Cat C, hvilket betyder den er meget stabil, også når vinden er frisk. Den har højt fribord, og er rigtig sikker
at have børn med ombord i.
Båden sejler på toppen 23-24 knob med en mand og let oppakning. Men sejler helt støjsvag og behagelig ved 5-6 knob og med
et meget lavt forbrug.
Der er anker med blytov, fortøjninger, fendere og sikkert noget andet.
Båden kan beses, lugtes og røres ved gratis, prøvesejlsads koster 1000,- som selvfølgelig modregnes i prisen ved salg.
Seriøse bud er velkomne

Henvendelse: Henrik Damsgaard Lovmand Tlf: 27 13 63 83
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bestyrelsen
Formand

Kasserer og

Bent Hansen

Kai Mogensen

og kompetenceansvarlig

medlemsansvarlig

Parkvej 27

Engkærbro 8

4990 Sakskøbing

7752 Snedsted

E-mail: bent@dk-dfu.dk

Mobil: 2763 1833

Mobil: 2639 3521 og 2248 4670

E-mail: kai@dk-dfu.dk

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Odsvej 10B

Vindeholmvej 7

3000 Helsingør

4900 Nakskov

Mobil: 6118 4050

Mobil: 3137 8393

E-mail: odsvej10@gmail.com

Mail: torben@dk-dfu.dk

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Lerbjergvej 22, Saltofte

Tjørnelunden 32

5610 Assens

2635 Ishøj

Mobil: 5070 3780

Mobil: 6172 5937

Email: kirsten@dk-dfu.dk

Email: Kurt.sjoegreen@dfukc.dk

Per Sandholdt

Kirsten Hansen

Torben Lindkvist

Kurt Sjøgreen

Fritidssejleren udgives af:
Danmarks Fritidssejler Union
Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://dk-dfu.dk

Artikler kan citeres og gengives
med tydelig kildeangivelse
jf. ophavsretslovens
bestemmelser
om citatretten.

Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
Telefon: 7022 9195
Åbningstid fra 09:00 - 16:00 alle hverdage
Redaktion:
Bent Hansen - bent@baph.dk
Torben Lindkvist - torben@dk-dfu.dk
Annoncer:
Sekretariatet – dfu@sekr.dk
Grafisk produktion:
Peter H. Schjødt – 20 20 67 97
Danmarks Fritidssejler Union

Tryk:
FROM Grafisk

DFU's idegrundlag er at styrke den rekreative og søsikre fritidssejlads
under mottoet "Familien Danmark til søs"

Udgivelsesplan 2020:
Nr

Udkommer

Deadline

1

20. februar

25. januar

2

20. april

29. marts

3

1. september

1. august

4

1. december

1 . november

Med et medlemsskab af DFU har man samtidig en ansvarsforsikring på
båden der dækker sejlads HELE året
Vi forhandler med offentlige myndigheder og instanser, både nationale
og internationale, samt andre organisationer for derigennem at opnå
bedst mulige forhold og vilkår for fritidssejlere
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