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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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I 
dette blad bringer vi dig blandt andet forsikringspolicen for 
din ansvarsforsikring gennem DFU. Herudover bringer vi 
dig DFUs nye vedtægter og en række artikler om sikkerhed 
til søs, mens du også kan læse fortællingen om en af vores 

nye klubber, der har en meget stor medlemstilgang. 
    Med vedtagelsen af den nye vedtægt håber vi, at tiden er 
kommen til sammenhold 

og samling af alle gode kræfter i DFU, hvor alle kan rummes 
og alle føler sig værdsat. lad os sammen gøre DFU ”langtids-
holdbar” i en endnu bedre version.

Vi vil ønske alle en god læselyst.
På vegne af redaktionen

Kai og Per

leder  Fra reDaKtioNeN

kære 

 medlemmer
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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.



6 FritiDssejlereN · Nr. 1 · FebrUar 2020

Artikel om det Maritime Værksted Hal 16 og Danmarks største kapsejlads for 
alle sejlførende fartøjer bygget af træ Øresund på Langs. 
Af CAsper Iversen

Når fællesskabet
 løfter i flok
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I 
Helsingør er der en maritim sjæl, som ikke lader sig kue. 
Da Øresundstolden med base i Helsingør, Danmarks suve-
rænt største maritime erhverv gennem 400 år, stoppede, 
tog Helsingør skibsværft over, og fra midten af 1800-tallet 

til værftet lukkede i 1983 var Helsingør skibsværft byens liv  
og sjæl. 

Men ligesom mange andre værftsbyer i landet lukkede det 
og efterlod en industriby med over 3000 arbejdsløse og en 
nedbrudt identitet.

for spørgsmålet vAr jo så – hvAd nu?
og her blev et af svarene den selvsamme maritime identitet, 
som altid har været en del af byen. For i de gamle tomme 
værftshaller genlyder væggene nu endnu engang af værktøj 
og tunge materialer – for der bliver igen restaureret skibe og 
drukket kaffe i frokoststuen. 

i den gamle hal nr. 16 er et maritimt bevaringsværksted 
skudt op, og det blev skabt nærmest anarkistisk. Gode folk, 
søfolk og gamle værftsarbejdere har med ildsjælen Nicolai 
Vædele i spidsen genskabt det fællesskab, som altid har  
været kernen omkring både ved at indtage hallerne og stille 
krav om, at byens maritime sjæl ikke er død, men derimod 
lever i bedste velgående.

Her står for øjeblikket 12 træbåde – her i blandt tre Msj 
Hansen spidsgattere side om side. Den store 38’er bel aMi, 
den slanke springer Heto, samt den mindre GlorY, der  
faktisk var Msj Hansens egen private båd. og flere er på  
venteliste til at komme ind i hallen. 

De er alle ejet af private, men mødes her i et socialt fælles-
skab under det samme tag. og det er kendetegnet ved det 
maritime værksted generelt, at det er et sted for alle private  
til at mødes i et nyt fællesskab, og gennem vidensdeling  
sætte sin egen båd i stand og dermed bevare Danmarks  
maritime kulturarv.

Fælles for alle fartøjerne i Hal 16 er, at de er bygget af træ 
og er historisk interessante på hver sin måde. tag f.eks. båden 
let, der er unik i dansk lystfartøjshistorie. 

let er nemlIg den tidligste skolebåd, vi kender til, og 
formentlig den ældst bevarede danske lystbåd. bygget i 1888 
som skolebåd for Københavns amatør sejlklub (Kas), blev den 
genfundet efter i 100 år at have været forsvundet ud af proto-
kollerne – og nu sætter sejlklubben Kas båden i stand igen 
inde i Hal 16. 

Det maritime værksted har også fået doneret to fartøjer  
– henholdsvis en smakkerigget sejlbåd kaldet beliNa, samt  
en gammel kutter kendt som KroGeN, der lige nu istand-
sættes af en flok fantastisk engagerede aktive ældre mænd. 
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BelInA er forenIngens træningssejlbåd, der bl.a. bru-
ges i samarbejde med de lokale søspejdere, mens KroGeN 
bliver foreningens egen slæbebåd, der kan bruges til kapsej-
ladsen Øresund på langs, som ligeledes er en af det Maritime 
Værksted Hal 16s store projekter.

KApsejlAdsen øresund på lAngs er nemlig  
Danmarks største (og nyeste) kapsejlads for alle sejl- 
førende træfartøjer – både private træbyggede lyst-
fartøjer som store erhvervsdrevne topsejlsskonnerter! 

Den har sin afgang fra København lørdag d. 8. 
august 2020 med mål syd for Kronborg samme 
dag og fest om aftenen inde i Hal 16. til sommer  
er det tredje gang, at kapsejladsen løber af stablen, 

og med ca. 40 tilmeldte fartøjer til sidste års sejlads for-
ventes der mange flere her i 2020! 

og DU kan tilmelde dit sejlførende træfartøj allerede nu.
Men foreningens sjæl er, og har altid været, de gæve folk, 

som dukker op de fleste dage i ugen og sludrer sammen  
over en kop kaffe, eller til lyden af en aktivt stemmejern og  
en centersliber. 

Det er dét fællesskab, som skaber livet på havnen, og der-
ved holder byens sjæl i live. og alle er hjertelig velkomne til  
at komme med ombord i Det Maritime Værksted Hal 16.

Vil du vide mere om det Maritime Værksted Hal 16 og  
de andre maritime aktiviteter, som Helsingør har at byde på, 

så læs meget mere på www.mfs.dk/hal16 
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42

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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V
esten holder dig oppe, hvis du falder i vandet og øger 
din mulighed for at redde dig selv og for at blive reddet 
af andre. Vesten aflaster dig og giver dig tid til redning. 
Vi bruger vest fordi det er rigtigt, og ikke fordi det er 

påbudt. Det ved vi alle sammen!
Ved sejlsikkerts sidste spørgeskemaundersøgelse svarede 

86%, at de hver gang eller næsten hver gang brugte red-
ningsvest. 

Men gid det var så vel! Ved den seneste observationsun-
dersøgelse i 2019 så vi kun 52% bruge redningsvest. et godt 
stykke op til de 86%. og et godt stykke vej fra vilje til handling.

i selv samme undersøgelse viste det sig, at enten bruger alle 

vest på en båd eller også bruger ingen vest. brugen af vest 
er altså meget afhængig af skippers egen brug af vest. 

Når vi nu ved, at brugen af vest forbedrer vores overlevel-
seschancer, må vi som skippere tage et ekstra ansvar og sikre, 
at alle om bord får vesten på – mænd, koner børn og ikke 
mindst os selv.

Det er ikke nok, at vi - som loven foreskriver - medbringer 
veste til alle. Vi skal også sikre, at vestene bliver brugt – hver 
gang - også i godt vejr. Det er en udbredt myte, at man kun 
behøver vest i hårdt vejr. 

en optælling af ulykkesrapporterne fra de sidste 10 år viste, 
at 70 % af ulykkerne skete på dage med mindre vind end 5 m/s.

Derfor bruger vi 

vest!
Af sten emBorg, sejlsIKKert
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Brug den rIgtIge vest!
Svømmeveste i 50N klassen er gode til våd vandsport. 
ror du kajak, surfer eller sejler jolle. Her er det almindeligt at 
ende i vandet og svømmevesten giver dig hjælp til at komme 
op igen og videre på din tur. svømmeveste anbefales til øvede 
svømmere, tæt på land og med hjælpen i nærheden. Husk 
at efterse om din svømmevest er blevet gammel og slidt og 
måske har mistet opdriften. Køb hellere en ny hvis du er i tvivl. 
Køb gerne en svømmevest i klare synlige farver med reflekser. 
sorte og grå veste er svære at spotte på vandet. Vælg en vest, 
der passer til personen og luk / spænd vesten, så den fungerer 
rigtigt ved en vandgang.

redningsveste i 100N klassen – De klassiske faststof veste 
er velegnede til børn og uøvede svømmere – evt. også som 
gæsteveste. redningsvesten fastholder personen i vandet og 
med ansigtet opad, så man kan trække vejret, også selvom 
man mister bevidstheden. Vælg også her en vest der passer til 
personen. 

Selvoppustelige veste i 150N og 275N klassen er et godt 
valg for øvede svømmere på sejl- og motorbåde. Ved normal 
sejlads fylder og vejer veste ganske lidt. og i en nødsituation 
giver de god opdrift og vende-virkning, så ansigtet er opad. 
275N klassen er særlig relevant for sejlads i ydersæsonen med 
sejltøj og sweatre. Vejer du over 100 kg og sejler i ydersæsonen 
er 275N vesten et godt valg.

Selvoppustelige veste skal tjekkes. Vælger du selvoppu-
stelige veste, skal du tjekke dem en gang om året. Du ser efter 
om patron, udløser og opdriftsblære er oK. se vejledning på 
www.sejlsikkert.dk.

lys på vesten – så KAn du fIndes I mørKe 
Mange redningsaktioner ender tit ud på aftenen når mørket 
har sænket sig. Det hjælper redningsmandskabet utroligt 
meget, hvis du sætter lys eller en lille lommelygte på vesten. 
spørg din udstyrsbutik om lys til din vest. 



d
anmarks jægerforbunds strand- og havjagtudvalg 
har længe arbejdet med fokus på jægernes sik-
kerhed til søs, og efter den tragiske januar måned 
2018, hvor to strandjægere mistede livet under 

udøvelse af deres hobby, har debatten om sikkerhed været  
til at få øje på. 

Ved adskillige strandjæger-arrangementer, klubaftener i for-
eningerne og via forskellige medier er gode råd om redningsud-
styr, beklædning og adfærd til søs blevet udbredt og diskuteret. 
jeg har fået en unik mulighed for at hive de faktuelle forhold  
ud af myndighedernes rapportmateriale fra ulykker med jægere 
på havet indenfor det sidste årti. Vi kan lære af det! 

trygfonden og søsportens sikkerhedsråd melder allerede 
om rekordmange drukneulykker i 2018. jagtsæsonen er  
begyndt, og jægere skal ikke omkomme under jagt. en del  
af løsningen er ganske simpel!

hvAd sIger stAtIstIKKen?
Danmarks jægerforbund arbejder sammen med mange orga-
nisationer i søsportens sikkerhedsråd, hvor det overordnede 
mål er at højne sikkerheden til søs. sammen med trygfonden 
laver søsportens sikkerhedsråd kampagner og statistikker om 
forhold ved drukneulykker i Danmark. De registrerer også de 
såkaldte sikkerhedshændelser eller ”nærved-ulykker”, hvor det 
næsten var gået galt. 

oplysningerne kommer fra Politiet, Forsvaret, Dansk sø red-
nings selskab og Kystredningstjenesten. strand- og havjægere 
har ikke deres egen kategori i statistikkerne, men registreres 
under andre kategorier. 

Vi kan derfor ikke umiddelbart finde oplysningerne og tallene 

for vores jagtform, strand- og hav-
jagt. statistikker kan jo ”bøjes” i alle 
retninger, men jeg vil dog lige nævne, 
at tallene for 2017 viser 19 drukne-
ulykker og 70 ”nærved-ulykker” 
 i de danske farvande.  

lovmæssIge KrAv
Det er faktisk ikke lovligt at sejle rundt i en synkefærdig sildekasse. 

lovgivningen kræver, at båden er sødygtig, tæt og stabil, 
samt at den må antages at kunne klare sejlads i de givne far-
vande. ikke kun ad hensyn til bådføreren, men også ad hensyn 
til andre, der færdes til søs. Det burde være sund fornuft, at 
man ikke sejler ud, medmindre båd, motor og sikkerhedsudstyr 
er kontrolleret og i orden. 

jeg kan lige indskyde, at forsikringsselskaberne ikke overser 
disse lovmæssige krav, når det går galt. Ud over bådens sødyg-
tighed kender vi jo alle kravet om en godkendt redningsvest, 
svømmevest eller flydedragt til hver person ombord. Utroligt, 
at der kræves fastspændt styrthjelm til knallertkørsel, men en 
redningsvest skal bare være med ombord på båden?

når ulyKKen sKer – hvA så? 
Danmark har et moderne og velfungerende beredskab til at 
hjælpe folk i nød. 

langt størstedelen af dette beredskab er baseret på ulykker 
på landjorden. Når det gælder redning i de danske farvande, er der 
ikke nær så mange aktører. Værnfælles Forsvars Kommando råder 
over søværnets skibe og flyvevåbnets helikopter-redningstjeneste 
og er på vagt døgnet rundt. 

straND- og Havjagt:
Hva´ meD sikkerHeDeN?

Jægerne spørger ofte, om Danmarks Jægerforbund ikke gør noget for at få knækket  

kurven af druknede strandjægere. Jeg kunne have lyst til at svare: ”Hvis jægerne fulgte  

de opfordringer, der står på jægerforbundets hjemmeside, ville ingen komme til skade”.  

På hjemmesiden er oplistet en række gode råd, beskrivelse af sikkerhedsudstyr, videoer  

og praktiske tips til at højne sikkerheden under strand- og havjagt.

En stor del af dét at drive strand- og havjagt er selve sejladsen. Her adskiller  
denne jagtform sig markant fra andre jagtformer, fordi det at færdes på havet  
i den kolde og vejrmæssigt ustabile del af året kræver god forberedelse,  
kendskab til vejrforholdene og godt grej – herunder sikkerhedsudstyr. 
Af john frIBorg, formAnd for dj`s strAnd- og hAvjAgtudvAlg
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Fakta 
selv efter mange år i politiet og den maritime enhed, marsikpol, 
kan jeg få en klump i halsen, når materiale fra redningsaktioner, 
eftersøgninger, bjergninger, fotos fra varmesøgende kameraer 
og rapporter danner en indre film om en uheldig udgang på  
en jagttur. 

netop den jagtform jeg har drevet i årevis – og stadig gør!  
vi får aldrig et endegyldigt svar på årsagen, og flere af punk-
terne kan være aktuelle i samme ulykke. gennemgangen af 
materialet har givet en række klare fingerpeg om årsagen:  

•	  generelt var de omkomne jægere ikke iført redningsvest, 
svømmevest, overlevelsesdragt eller flydedragt!  selv om 
politiets kontroller har vist, at de fleste jægere har orden i 
sagerne og medbringer redningsudstyr, er selve brugen af 
vest under jagt ikke slået igennem hos alle. nogle strand- og 
havjægere tænker desværre ikke redningsudstyret ind i ud-
valget af grej, og ved en kæntring går det hurtigt galt. I sky-
depramme bruger jægerne næsten altid waders – neopren 
eller nylon – og neoprentypen har god opdrift, men uden en 
vest kan waders være direkte farlige. den mest anvendte 
undskyldning for at undlade vest har ingen gang på jord: det 
er bevist, at visse typer af veste overhovedet ikke påvirker 
geværets anslag på skulderen – og dermed skydningen! 

•	 	I de fleste tilfælde drev jægeren jagt i skydepram eller ka-
jak alene. det er tilrådeligt at have en makker med under 
strandjagt. hvis den ene kommer i knibe, kan den anden 
hurtigt hjælpe til. vi må dog være ærlige og erkende, at det 
er normalt at drive strand- eller havjagt alene.  

•	 	ulykker, hvor jægeren anvendte kajak, var langt overre-
præsenteret i statistikken over omkomne. spørgsmålet 
om jagt fra kajak er kontroversielt og er blevet debatteret 
meget. Chancen for at vælte med en kajak er temmelig 
stor, og nogle af ulykkerne har vist, at jægeren har manglet 
rutine i kajaksejlads og anvendelse af det specielle udstyr, 
der kræves. danmarks jægerforbund kan bestemt ikke 
anbefale at drive jagt fra kajak, medmindre udøveren har 
særdeles stor erfaring med kajaksejlads og har gennem-
gået kajakklubbernes obligatoriske kurser i selvredning og 
vintersejlads.  

•	 	nogle af ulykkerne bar præg af, at jægeren skulle ud og 
afprøve noget, og ikke havde sædvanligt jagt- og sik-
kerhedsudstyr med! til søs kan ulykken ske, uanset om 
sejlturen er kort eller lang. har man ikke det sædvanlige 
udstyr og passende beklædning på, kan jægeren hurtigt 
blive afkølet, miste kræfter og overblik. 

•	 	jægeren er faldet overbord og omkommet af andre årsager: 
Ildebefindende, isglat dæk på prammen, store bølger fra et 
forbipasserende større fartøj/færge, kæntring i mørke og 
pludselig omslag i vejret.

Marinehjemmeværnet har et net af skibe og gummibåde, 
men er baseret på frivilligt personel med lang responstid.  
Politiet råder ikke over egne fartøjer, men er afhængige af 
søværnet og marinehjemmeværnet. 

Kommunale døgnbemandede beredskaber har ofte hurtig-
gående gummibåde til rådighed, og private firmaer som  
Dansk sø rednings selskab er godt i gang med at etablere  
sig i Danmark. Dsrs er også baseret på frivillige besætninger,  
men selskabet har ofte forholdsvis korte responstider. 

selvrednIng
Det tager omkring 5 minutter at drukne og lidt længere tid at 
fryse ihjel. 

Det er derfor vigtigt, at man som strand- eller havjæger 
kender til ”selvredning”. begrebet dækker over, at man er i 
stand til at redde sig selv og stabilisere situationen, så der kan 
tilkaldes hjælp. 

Det kan være evnen til at komme ombord i skydeprammen 
igen, svømme/vade ind på lavt vand eller hage sig fast til en 
kæntret båd. For at det skal lykkedes, spiller jægerens valg af 
den rigtige beklædning og brug af redningsudstyr en vigtig rolle!

hvor er jeg? 
Hvis der skal sættes en søredningsaktion i gang, er to ting vigtige. 

redningsholdet skal vide, at jægeren har brug for hjælp og 
hvor han befinder sig! indenskærs kan vidner måske se, at der 
er noget galt, men afstandene på havet er store, og selv nød-
blus og nødraketter kan ikke altid ses fra land. 

et af de gode råd på Dj-hjemmesiden er, at jægeren altid 
oplyser derhjemme, hvor han driver jagt. Noterer lokale positio-
ner og det nærmeste ”strandnummerskilt”, der er opstillet ved 
kysterne. Man bør også oplyse et hjemkomsttidspunkt. 

ingen jagt på havet uden en VHF-radio eller en pålidelig 
mobiltelefon. VHF er det officielle kommunikationsmiddel til 
søs, og radioerne er pålidelige, vandtætte og forholdsvis billige. 
Mobiltelefonerne har god dækning langs kysterne, men ikke på 
åbent vand. telefonerne er ikke glade for fugt, og bør bæres 
i et vandtæt cover. Koldt vejr forkorter telefonernes ydeevne, 
men så kan sMs bruges. 

Der findes også forskellige personlige nødsendere – Plb – 
der kan medbringes under jagten. Ved aktivering af en nødsen-
der, udsender den positionen og et nødsignal, der kan pejles.

Den allermest simple løsning er at bruge vest, så man hol-
der sig flydende!

læs mere på dj hjemmesiden, og kom trygt i havn 
– Knæk & bræk!
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når pAssIon for hAv, sejlAds 
og fIsKerI BlIver et ”må”,

så er Det Njsk!
”Når vi ligger derude på det åbne hav og hører havets stille skvulpen samt mågernes 
kalden, gerne med en fiskestang i hånden, så føler vi os frie og nærmest lykkelige. 
Den frihed og glæde deler vi med hinanden i NJSK (Nordjysk Småbådsklub)”, lyder  
det hjerteligt fra Sune Andersen. 

Sammenhold spiller en stor rolle for Nordjysk Småbådsklub. 
Her ses Sune Andersen og Malene Torp (i midten) sammen 
med de frivillige hjælpere og nogle deltagere efter et  
veloverstået arrangement.

S
une andersen og Malene torp er de drivende frivillige 
kræfter bag småbådsklubben NjsK. 
Parret bruger det meste af deres fritid på bl.a. at 
kommunikere med medlemmer, opdatere klubbens 

Facebook- og webside samt at planlægge, forberede og holde 
arrangementer for medlemmerne af klubben. 

Det er en meget aktiv klub, og der er mange klubarrange-
menter i løbet af året – bl.a. foredrag om brug af instrumenter, 
sikkerhed til søs, VHF-kursus, oplysning om - og undervisning i 
diverse typer lystfiskeri og meget andet.

Den sidste torsdag i hver måned afholdes NjsK klubaften i 
det Nordjyske (aalborg), hvor mange klubmedlemmer møder 
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op og hjælper hinanden med bådreparationer, installationer 
af instrumenter og udstyr, får lavet fiskegrej o.a., giver gode 
råd, ”makket” båd og fortalt ”løwnhistorier” omkring fiskeriet, 
imens adskillige kopper kaffe ryger ned sammen med en 
”pølse fra Palle”.

Den store årlige fiskekonkurrence ”NjsK Havkonkurrence”, 
foregår typisk sidst i maj måned, og hvert år fra Hirtshals.  
Her er der en maximum kapacitet på 100 deltagende både,  
og konkurrencen er efterhånden fuldt booket, få timer efter 
tilmeldingen åbner. 

Her mødes små som større både med i alt godt 300 gaster 
fra hele landet. Primært fra jylland, men også talstærkt fra 
sjælland og Fyn. De mødes og dyrker det sociale samvær, som 
er stort og stærkt i NjsK. og så kæmper de selvfølgelig om  
de mange flotte præmier, som sponsorerne bakker op med.

små både, der fisker kystnært har lige så store chancer for 
præmie i mange af arterne, som de større både der kan sejle 
langt til havs. Det princip er meget sigende for NjsK. Der er  
og skal være plads og mulighed for alle. 

i øvrigt bakkes arrangementerne op af en lille stab af frivillige, 
som også yder en kæmpe indsats i løbet af året. Medlemmerne 
i NjsK er fantastiske til at hjælpe hinanden. Det være sig 

derude på vandet, under arrangementer - hvad enten det er 
officielle klubarrangementer eller pludseligt opståede sejlture 
mellem nogle klubmedlemmer.

På Facebookgruppen, NjsK, er medlemmerne rigtig gode 
til at lægge opslag op fra ture, dele nyttige informationer, stille 
relevante spørgsmål, give inspiration til skønne fiskemåltider 
samt give svar og hjælp. 

der er en helt speCIel ”ånd” I njsK. 
et konkret eksempel: et nyere medlem fra sjælland med båd har 
taget nogle ture til det nordjyske for at fiske på revet og vragene 
ud for Hirtshals. Positionerne kunne de finde på NjsK’s hjem-
meside. Men hvilke positioner befinder fisken sig typisk på? 

Gennem 2019 har båden haft nogle dejlige sejlture, men 
uden at fange særlig meget fisk. to gange i 2019 skulle de 
sejle ud på revet, tilfældigvis samtidigt som et andet NjsK-
medlem med tilhørende båd. efter at have hørt om de svigten-
de fangster, tilbød den lokale båd følgeskab til sjællænderne. 
”Gæsterne” fik gode fangster og er glade og taknemmelige, 
og kender nu nogle gode fiskepositioner. 

- Den hjælpsomhed, er meget kendetegnende for medlem-
merne i NjsK, fortæller sune andersen.

der findes ikke noget så fedt som at hive en stor fisk i land. Her er det Stine Nygaard lorentz, der stolt viser sin flotte lange frem til kameraet.
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er du glad for at sejle, fiske eller nysgerrig på NjsK, så kig ind 
på www.njsk.dk eller meld dig ind på Facebookgruppen NjsK. 

Gruppen er i øvrigt også medlem af DFU, hvilket giver NjsK-
medlemmer fordele og billigere individuelt medlemskab af 
DFU. Det er gratis at være medlem af NjsK, man melder sig 
blot ind i Facebookgruppen , så er man medlem på lige vilkår 
som alle andre.

- Nordjysk er egentlig efterhånden misvisende. Klubben 
har i skrivende stund 3175 medlemmer, og medlemsskaren 

er landsdækkende. Det oprindelige udgangspunkt var en 
småbådsklub, primært dækkende Nordjyske småbåde, men 
siden starten for 6 år siden har udviklingen gjort, at vi har haft 
søgning af medlemmer fra hele landet, oplyser sune andersen 
og tilføjer:

- enhver, der har lyst til sejlads i en småbåd eller større 
båd, eller som er interesseret i fiskeri eller ”bare” sejlads som 
bådejer eller gast er hjerteligt velkommen i NjsK”, slutter sune 
andersen.

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 kur-
susdatoer 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 hur-
tigere igennem til evt. prøve og er færdig til at 
komme videre i dit arbejdsliv.

For fritidssejlere har vi hvert forår en kursuska-
lender med datoer for både speedbåds- og 
vandscooterkurser, ligesom vi hver vintersæson 
har opslag om srC/VHF-kurser foruden week-
end- eller aftenskolekursus i duelighedsbevis for 
lystsejlere. Yachtskipperkursus er desuden en 
del af vores vinteraktiviteter.

Kursus i fremtiden
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Forsikringstager:   Medlemmer af Danmarks Fritidssejler Union, hvis lystfartøjer ikke kræver speed-
bådskørekort, vandscooterbevis eller andet førerbevis. Fartøjer, som kræver førerbevis, 
er ikke omfattet af denne police og skal indtegnes individuelt ved henvendelse  
til axus Nordic a/s.

Ikrafttrædelse & udløb:  Policen gælder fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2020. Forsikringen træder i 
kraft for det enkelte medlem, når kontingent til Danmarks Fritidssejler Union for året 
2020 er betalt.

dækningsomfang:  ansvarsforsikring for lystfartøjer.  
Forsikringen omfatter fartøjer tilhørende medlemmer af Danmarks 
Fritidssejler Union, dog kun ét fartøj pr. medlemskab.

Forsikringsbetingelser:  axus Maritime forsikringsbetingelser form l-19. 
Forsikringsbetingelserne kan hentes på www.axusnordic.dk

Forsikringsselskab: Vienna insurance Group, schottenring 30, a-1010 Wien.

Selvrisiko:  Der er ingen selvrisiko.

Udstedt:  Haderslev d. 5. december 2019.

Stempel:  lystfartøjsforsikringen er stempelfri.
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IndKAldelse tIl  

 Dfus orDiNær 
 GeNeralForsaMliNG 2020
lørdAg deN 21. MArTS 2020 kl. 11:00

den ordinære generalforsamling 2020 afholdes  
på scandic hotel odense, hvidkærvej 25,  
5250, odense.

Orientering
På DFUs fortsættende generalforsamling, der blev afholdt den 
18. januar 2020, blev DFUs nye vedtægt vedtaget.

Det er således første gang, der skal afholdes generalforsam-
ling efter de nye vedtægter. i slutningen af denne indkaldelse 
finder du en kort opsummering af tidsfrister for indsendelse 
af forslag og indstilling af kandidater til bestyrelsen mv. samt 
tilmeldingsfrist.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter den nye vedtægt.

Vedtægten fremgår af DFUs Hjemmesiden dk-dfu.dk. 

Program:
kl. 11:00 registrering og udlevering af stemmesedler.
kl. 12:00  DFU er vært ved en beskeden anretning til alle,  

der er tilmeldt.

Forslag samt indstilling af kandidater til DFUs bestyrelsen,  
revision samt Kvalitetschef og økonomiansvarlig til DFU- 
kompetence, der ønskes forelagt og behandlet på generalfor-
samling, skal være skriftlig og DFUs sekretariat i hænde:
SeNeST deN 27. FebrUAr 2020 

Tilmelding til generalforsamlingen: DFUs sekretariat på 
dfu@sekr.dk eller til formand bent Hansen på bent@baph.dk
SeNeST deN 15. MArTS 2020
               
Vel mødt til en god og saglig generalforsamling.

beSTyrelSeN

generalforsamling dagsorden:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent(er).
3.  Valg af referent(er).
4.  Valg af stemmetællere/udvalg.
5.  Forretningsorden for generalforsamlingen.
6.  bestyrelsens beretning.
7.  andre beretninger.
8.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
9.  indkomne forslag.
10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.
11.  Godkendelse af kontingenter.
12.  Valg i henhold til vedtægterne.
  Til: DFUs bestyrelse: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
  Til: DFU revision: Formand samt 2 medlemmer.
  Til: DFU Kompetence Center: Kvalitetschef og økonomiansvarlig.
13. eventuelt.
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d
FU deltog på Fredericia Messen med et rimeligt antal 
besøgende. DFU Kompetence var for første gang 
repræsenteret på standen.  

Desværre var meningsforskellene i bestyrelsen, 
specielt om DFU-Kompetence organisationen og deres  
medarbejdere, meget markante og har givet anledning til  
meget diskussion og uro i bestyrelsen.

Generalforsamlingen fortjente en kvalificeret dirigent, og 
vi havde en aftale med en erfaren advokat. Desværre meldte 
advokaten afbud tre dage før generalforsamlingen. i stedet 
sendte advokaten en substitut efter aftale med formanden. 
Havde vi dog bare udsat generalforsamlingen. 

Formanden havde ikke informeret bestyrelsen om, at han 
havde accepteret en dirigent uden juridisk uddannelse og erfa-
ring. Dette erfarede bestyrelsen først, da generalforsamlingen 
var i gang med direkte kurs mod ”afgrunden”. 

alle græmmede sig, blandt andet ved afstemningsresultatet 
om formandsposten, hvor der igen blev optalt flere stemmer, 
end der var tilmeldt generalforsamlingen. Generalforsamlingen 
blev herefter afbrudt, for senere at blive omgjort i sin helhed. 
Denne gang med en advokat, der formåede at styre forret-
ningsgangen, Frantz Dolberg.

Frantz Dolberg foreslog, at vedtægtsforslagene blev be-
handlet i en arbejdsgruppe med opgaven at gennemarbejde 
disse til en up-to date vedtægt, der inkluderede Kompetence 
organisationen. 

Forsamlingen vedtog forslaget og valgte jan lomholt og 
næstformand Per sandholt samt formanden til opgaven. jan 
Grumstrup, som har stor viden og erfaring om vedtægtsfor-
hold og juraen, blev antaget som konsulent for arbejdsgrup-
pen.

Vedtægtsarbejdsgruppen var alene ansvarlig overfor Gene-
ralforsamlingen, der hurtigt fandt melodien i samarbejdet og 
orienterede DFU-bestyrelsen i november om resultatet. ikke 

alle var lige så begejstrede for resultatet som arbejdsgruppen.
Forslaget til en ny DFU-vedtægt med tilhørende forretnings-

ordner er bragt i et særnummer af FritiDssejlereN sammen 
med indkaldelse til den fortsættende generalforsamling. 

særnummeret af FritiDssejlereN blev sendt til alle  
DFU-medlemmer. Hensigten med særnummeret var at bringe 
et godt grundlag for en nuanceret debat på den fortsættende 
generalforsamling og at udarbejde et solidt grundlag for DFUs 
fortsatte organisering og ledelse. 

Herudover var det meget vigtigt at få indskrevet DFU-kom-
petence i vedtægterne, så DFU-kompetence selvstændighed, 
målsætning og direkte valg blev godkendt af generalforsam-
lingen.

efter den oprindelige plan var det meningen, at DFU-kom-
petence skulle afdrage kr. 25.000 på opstartslånet hos DFU. 
Men det har vist sig nødvendigt at udskyde dette afdrag,  
idet DFU-kompetences likviditet ved årsskiftet ikke var til-
strækkelig. Men der er foretaget nødvendige tiltag, som på 
sigt vil sikre tilbagebetalingen til DFU. Det er vi ikke et øjeblik 
i tvivl om. 

samarbejdet med regnskabskontoret i stubbekøbing  
forløb ikke til kassererens og sekretariatets tilfredshed og en 
søgning efter et andet regnskabskontor blev i efteråret 2018 
igangsat. resultatet blev en kontraktindgåelse med firmaet Dit 
sekretariat, der fra januar 2019 overtog bogholderiet og ved 
frafald af de frivillige indsatser også medlems sekretariat- og 
webmaster-funktionerne med ind-og udmeldelser med besva-
relser af medlems henvendelser samt opsætning og redigering 
af Fritidssejleren og hjemmesiden m.m.  

Det blev desværre aktuelt, idet redaktør og Webmasteren 
ikke accepterede de rammer, som bestyrelsen lagde for deres 
virke. som følge heraf fratrådte begge funktionerne. tak og 
respekt for deres engagerede arbejde gennem flere år og flotte 
hjemmeside.      

Af Bent hAnsen, dfu-formAnd

bestyrelseNs
 beretNiNg
 for 2019
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efter generalforsamlingen i 2019 ønskede bestyrelsesmed-
lem Kirsten Hansen ikke at bruge tid på det daglige arbejde 
i medlemssekretariatet, sammenholdt med større problemer 
med synet. begrundelsen var også, at asta jørgensen ikke 
blev genvalgt til bestyrelsen og i konsekvens heraf ville  
belaste sekretariats arbejde yderligere. 

Kirsten Hansen tilbød at fortsætte med at assistere med 
kassererfunktionen.

tak til asta og Kirsten for deres engagerede indsats for 
DFUs medlemmer.

iht. kontrakten overtog Dit sekretariat funktionerne og  
har varetaget disse til vores tilfredshed. omkostningerne er 
naturligvis belastet i forhold til de frivillige indsatser, der ikke 
er/var lønnede.

et par bestyrelsesmedlemmer fandt det nødvendigt, udenfor 
en debat eller bestyrelses beslutning, at orientere medlem-
merne med deres utilfredshed og sendt en privat mail til  

DFU-klubber og medlemmer om deres opfattelse af formand-
ens virke. 

DFU har oplevet dette før, og det er blevet indskærpet for 
alle i bestyrelsen, at mails til medlemmer og klubber skal 
godkendes i bestyrelsen inden udsendelsen. episoden er ind-
berettet til persondatastyrelsen af et medlem, der mener, at 
vedkommendes data er blevet misbrugt. DFU er ikke ansvarlig 
for hændelsen.

2019 er nu fortid og vi ser frem til vores generalforsamling 
i marts, som forhåbentlig sammensætter en bestyrelse med 
ønsker og format til samarbejde og til gavn for hele DFU.

2019 har været et år med reduktion i medlemsantallet.  
Det skal vi have vendt til fremgang.

tak til aXUs-forsikring for godt samarbejde. samarbejdet  
er væsentligt for DFU og er værdsat af DFU-medlemmer med 
god grund. 

Tankerne om fremtiden og aktiviteter i 2020 
▪  Markedsfører DFU medlemskabet på de sociale medier.

▪  Markedsfører DFU på lokale udstillinger eks. 
i ishøj i jylland og på Fyn.

▪  stærkere markedsføring af DFU Kompetence organisationen.  

▪  arbejde for at DFU Kompetence organisationen fastholder konkurrencedygtige priser, med samme stærke kvaliteten. 

▪  Genforhandling prisen for ansvarsforsikring for planende både. Vi har mistet medlemmer ved at være de første, 

 der satte prisen for den tvungne ansvarsforsikring. andre seriøse selskaber ligger nu på niveau med aXUs

▪  Genforhandle forsikringsaftalen med aXUs. Formålet skal være at få reduceret prisen på kaskoforsikringer til gavn  
for DFU medlemmer med kaskoforsikringer.

▪  Gentænke DFUs administration ved f.eks. at etablere samarbejde med hjemmearbejdende regnskabskyndige  
med eget CVr-nummer. Vi er åbne for muligheder.

▪  invitere DFU klubber som observatører og idéskabere til udvalgte bestyrelsesmøder.

▪  søge invitationer til deltagelse i klubarrangementer med miniudstilling og informationer.

▪  orientere og uddanne bestyrelsesmedlemmer i DFU-bestyrelsesarbejde, hvor foredragsholdere/underviser,  
oplægger og belyser enkelte emner.



 formaNDeN  
 orieNterer om DeN 
 fortsættende generAlforsAmlIng  
 d. 18-01-2020 
Af Bent hAnsen, dfu-formAnd

Generalforsamlingen var et afgørende punkt i DFUs udvikling og bilæggelse  
af uoverensstemmelser, og mange havde fundet vej til Nykøbing Falster. 
Forventningerne var tårnhøje og forberedelserne gennemgået igen og igen.  
Nu skulle DFUs fremtid bestemmes.

Meget falder på plads med den nye vedtægt. 

Men valget af en beslutningsduelig og en samarbejdende 
bestyrelse på den ordinære generalforsamling i odense d. 21. 
marts vil færdiggøre processen.

jeg håber derfor på et stort og beslutsomt fremmøde, der 
erindrer de forløbende15 måneders uenighed og ikke mindst 
generalforsamlingen i Nykøbing Falster.
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de væsentligste elementer på dagsordenen var:

1.  Vedtægtsforslag tillod medlemsoptagelse i DFU uden en båd og med fulde rettigheder. 

indmeldes et medlem med en båd, tilbydes båden optagelse i DFUs kollektive forsikring.

2. indmeldte medlemmer opnår stemmeret ved indmeldelse og kontingentbetalingen

3.  Kai Mogensens forsøg på at fastholdt punkter fra den “gamle” vedtægt ved punkt for punkt at 

fremsætte ændringsforslag samlede ikke sympati hos forsamlingen. 

Dirigenten Frantz Dolberg fik, efter forhandling med Kai Mogensen og med stiller Kirsten Hansen, 

nedbragt forslagene til 8 stk., der alle krævedes til skriftlig afstemning.

4.  arbejdsgruppen, nedsat af generalforsamlingen, foreslog et kommissorium, hvor generalforsamlin-

gen vælger en Kompetence kvalitetschef og en økonomiansvarlig som ledelse. ledelsen udpeger 

frivillige it ansvarlig og sagsbehandlere. DFU-bestyrelsen deltager i kompetencemøder med  

en observatør.

5.  Flere modeller for klubbernes mandater på generalforsamlingen var til afstemning, hvor den  

nuværende 5-mandats-ordning opnåede flertal.

vedtægtsforslaget med tilhørende forretningsgange 
blev vedtaget med 2/3 flertal. 



24 FritiDssejlereN · Nr. 1 · FebrUar 2020

formaNDeN
 er forarget
 – men er det med god grund?

S
ejlere kan stadig med nogenlunde ro i maven drikke 
sig beruset og sejle en tur i en langsom og såkaldt 
»ikke-certifikatkrævende« båd. 
Det er konklusionen efter en opsigtsvækkende dom 

i byretten i Viborg byret, hvor en 53-årig mand var tiltalt for 
spritsejlads. 

Den 30. juni 2018 blev han anholdt af politiet i sin otte 
meter sejlbåd på remstrup Å i silkeborg, hvor han blæste 
alkometeret for højt op. en efterfølgende blodprøve viste en 
promille på 2,07.

Midt- og Vestjyllands Politi havde med sagen ønsket at ud-
fordre lovgivningen for langsomme både under 15 meter, hvor 
sejlerne blot skal kunne føre båden på »fuldt betryggende vis«.

Dommeren endte med at konkludere, at den 53-årige mand 
ikke overtrådte loven, fordi han førte båden på "fuldt betryg-
gende vis" - trods den høje promille.

Politiassistenten fra Midt- og Vestjyllands maritime politi, der 
stod for anholdelsen af den 53-årige mand, vidnede i retten og 
var ikke tilfreds med dommen.

»Vi må jo tage til efterretning, at der åbenbart skal en sej-
lerfejl til, for at en beruset sejler i de ikke-certifikatkrævende 
både kan dømmes for spiritussejlads,« siger politiassistenten. 

HVaD siGer loVeN?
Uddrag af loven om ændring af lov om sikkerhed til søs og 
sømandsloven, der i sin helhed kan findes på: www.retsifor-
mation.dk. 
» § 29 a. For spiritussejlads straffes den, som fører skib eller 
i øvrigt udfører arbejde om bord på et skib i en stilling af væ-
sentlig betydning for sikkerheden efter at have indtaget spiritus 
i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under 

eller efter sejladsen overstiger 0,20 promille.

stk. 2. stk. 1 finder ikke anvendelse for fritidsfartøjer, hvortil 
der ikke er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører 
eller eventuelle styrmand. 

For fritidsfartøjer, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav 
til fartøjets fører og eventuelle styrmand, straffes den, som 
fører skib eller i øvrigt udfører arbejde om bord på et skib i en 
stilling af væsentlig betydning for sikkerheden, kun for spiritus-
sejlads, såfremt alkoholkoncentrationen i blodet under eller 
efter sejladsen overstiger 0,50 promille.

førere af vandscootere og lignende fartøjer straffes dog 
også for spiritussejlads, hvis alkoholkoncentrationen i blodet 
under eller efter sejladsen overstiger 0,50 promille.

stk. 3. stk. 2 finder ikke anvendelse, når et fritidsfartøj er 
fortøjet i havn eller på beskyttet ankerplads.

stk. 4. For spiritussejlads straffes endvidere den, som fø-
rer skib eller i øvrigt udfører arbejde om bord på et skib i en 
stilling af væsentlig betydning for sikkerheden efter at have 
indtaget spiritus eller andre rusmidler i et sådant omfang, at 
vedkommende er ude af stand til at udføre sin tjeneste på fuldt 
betryggende måde.

stk. 5. stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for et 
udenlandsk fritidsfartøj, såfremt der ville have været foreskre-
vet uddannelseskrav, hvis fartøjet havde ført dansk flag.

§ 29 b. Politiet kan til enhver tid forlange, at personer, der er 
omfattet af bestemmelserne om spiritussejlads i denne lov, 
foretager en udåndingsprøve.

Ikke en i min store omgangskreds, sejlere eller ikke, er promilleforagtere, 
men galskaben har en grænse, og min blev nået her. 
Af Bent hAnsen, dfu-formAnd
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§ 29 c. spiritussejlads efter § 29 a straffes med bøde eller 
fængsel i op til 1 år og 6 måneder.

stk. 2. spiritussejlads i robåde og lignende fartøjer, som ikke 
føres frem ved sejl- eller motorkraft, straffes dog med bøde.

PersoNliGe betraGtNiNGer
at lovgiverne har kunnet frembringe en sådan urimelighed, er 
for mig uforståeligt! i sin største konsekvens kan det ”afholde” 
tørstige sejlere fra at tage et Duelighedsbevis, idet de herved 
bliver ansvarlige iht. loven, hvorimod de kan muntre sig uhin-
dret, bare de ikke gør skade under sejladsen.

DFU, der er medlem af sFs’ sikkerhedsråd, hvor sejlorgani-
sationerne mfl. er organiseret, har ønsket denne lov diskuteret 
og indstillet til en politisk ændring.

Måske kan nogen forklare jeres tykhovedede formand,  
hvorfor denne forskel skal fortsat eksistere? 

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

+45 24 46 55 12
nautiskmultiservice.dk



26 FritiDssejlereN · Nr. 1 · FebrUar 2020

vedtægter for  
 DaNmarks
 fritiDssejler 
 uNioN (Dfu)
§ 1. Navn
1.1. Unionens navn er Danmarks Fritidssejler 
Union (DFU).

§ 2. Formål
2.1. Danmarks Fritidssejler Union har til for-
mål, at samle fritidssejlere, såvel klubber som 
enkeltpersoner i en union – for gennem dette 
medlemskab at styrke den rekreative og søsikre 
fritidssejlads.

§ 3. Medlemskab
3.1 alle fritidssejlere, sejlklubber og bådelaug, 
der kan godtage unionens vedtægter kan  
optages således:
a. Klubber med hjemsted i Danmark.
b. enkeltmedlemmer, der har bopæl i Danmark.
3.2. Danmarks Fritidssejler Union kan tilmelde 
sig, eller indgå aftale om samarbejde, med rele-
vante organisationer nationalt og internationalt.

§ 4. Ansøgning om optagelse
4.1. ansøgning om optagelse i Danmarks  
Fritidssejler Union stiles til sekretariatet.

4.2. bestyrelsen afgør om ansøgningen kan 
imødekommes. afslag begrundes.
4.3. optagelse af organisationer og forbund 
kræver endelig godkendelse af generalfor-
samlingen.

§ 5. Udmeldelse
5.1. Udmeldelse af Danmarks Fritidssejler Union 
skal stiles til sekretariatet senest den
1. november.
5.2. Udmeldelsen er gældende fra og med ud-
gangen af den måned, hvor anmodningen
er modtaget. eventuelle restancer til unionen 
skal i samme forbindelse være afviklet. Genop-
tagelse kan kun ske ved betaling af restancer.

§ 6. Medlemspligter
6.1. Klubber og enkeltmedlemmer samt eventu-
elle organisationer og forbund er under-
kastet de af Danmarks Fritidssejler Unions gæl-
dende vedtægter, retningslinjer og bestemmel-
ser samt trufne afgørelser og aftaler.
6.2. Principielle henvendelser eller ansøgninger 
fra klubber til Danmarks Fritidssejler Union
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skal ske gennem bestyrelsen for de respektive 
klubber, der ved viderefremsendelse vedlægger 
eventuelle anbefalinger eller kommentarer.
6.3. efter de retningslinjer, der fastsættes af 
bestyrelsen, påhviler det klubberne at bekræfte 
den fremsendte medlemsliste for kalenderåret 
til unionen senest den 1. februar.

§ 7. Unionens ledelse
7.1. a. Generalforsamlingen.
b. bestyrelsen.

§ 8. Ordinær generalforsamling
8.1. Unionens højeste myndighed er generalfor-
samlingen, der ordinært samles hvert år i marts 
måned skiftevis øst og vest for storebælt.
8.2. Generalforsamlingen omfatter:
a. bestyrelsen, inkl. suppleanter.
b. Permanente udvalg.
c. enkeltmedlemmer.
d. repræsentanter for hver klub og organisation.
e. ressourcepersoner.
f. inviterede gæster.
8.3. stemmeret med hver 1 stemme har  
følgende:
a. bestyrelsen, inkl. suppleanter.
b. Udvalgsmedlemmer i permanente udvalg.
c. enkeltmedlemmer.
stemmeret med hver 5 stemmer har følgende:
d. repræsentanter fra klub og organisation.
8.4. Generalforsamlingen indkaldes af besty-
relsen med mindst 4 ugers varsel annonceret i 
Danmarks Fritidssejler Unions blad, Fritidssejle-
ren, og på unionens hjemmeside samt på e-mail 
til klubber og enkeltmedlemmer.
8.5. Dato for afholdelse af generalforsamlingen 
offentliggøres forinden til orientering i årets 
sidste nummer af Fritidssejleren og på e-mail til 
klubber og enkeltmedlemmer.
8.6. indkaldelsen skal være tilgængelig på 
unionens hjemmeside 4 uger før generalforsam-
lingen og skal udover dagsordenen indeholde 
følgende:

a. bestyrelsens beretning.
b. indkomne forslag.
8.7. regnskab og budgetforslag udsendes 2 
uger før generalforsamlingen til klubber og en-
keltmedlemmer. Medlemmer uden e-mail kan 
rekvirere regnskab og budgetforslag ved hen-
vendelse til unionens kasserer.
8.8. Dagsordenen skal mindst indeholde  
følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberetti-
gede medlemmer.
2. Valg af dirigent(er).
3. Valg af referent(er).
4. Valg af stemmetællere/udvalg.
5. Forretningsorden for generalforsamlingen.
6. bestyrelsens beretning.
7. andre beretninger.
8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse.
9. indkomne forslag.
10. Fremlæggelse af budgetforslag til oriente-
ring.
11. Godkendelse af kontingenter.
12. Valg i henhold til vedtægterne.
13. eventuelt.
8.9. Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen skal være sekretariatet
skriftligt i hænde senest den 15. januar.
8.10. en lovlig indkaldt generalforsamling er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødte
stemmeberettigede medlemmers antal.
8.11. over generalforsamlingen føres et beslut-
ningsreferat, der underskrives af dirigenten  
og referenten.
8.12. Æresmedlemmer af Danmarks Fritids-
sejler Union indbydes til at overvære general-
forsamlingen.
8.13. bestyrelsen kan indbyde repræsentanter 
for myndigheder og organisationer samt  
pressen.

§ 9. ekstraordinær generalforsamling
9.1. ekstraordinær generalforsamling indkaldes, 
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når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når 
mindst ¼ af unionens medlemmer stiller skriftlig 
anmodning herom bilagt begrundet dagsorden.
9.2. ekstraordinær generalforsamling indkaldes 
af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel 
senest 1 måned efter modtagelsen, vedlagt den 
begrundede dagsorden. indkaldelsen sker ved 
opslag på unionens hjemmeside samt på e-mail 
til klubber og enkeltmedlemmer.

§ 10. Valg
10.1. Valgbarhed opnås, når et medlem er fyldt 
18 år.
10.2. alle valg gælder for 2 år ad gangen (dog 
ikke § 14.1. pkt. a og b).
10.3. sekretariatet skal senest den 1. december 
udsende meddelelse til klubber og enkelt-med-
lemmer om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og 
udvalgsmedlemmer, der modtager genvalg eller 
ikke ønsker dette.
10.4. indstilling af kandidater til bestyrelsen  
og permanente udvalg skal være motiveret  
og sekretariatet skriftligt i hænde senest den  
15. januar.
10.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 
suppleanter foretages ved skriftlig afstem-
ning uanset antal opstillede kandidater.

§ 11. Afstemninger
11.1. alle afgørelser træffes ved almindelig 
stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved
ændringer i vedtægterne.
11.2. alle medlemmer over 18 år har møde-  
og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis
et medlem er i kontingentrestance.
11.3. Kun fremmødte medlemmer har stemme-
ret. Der kan således ikke stemmes ved fuld-
magt. stemmer afgivet på vegne af en klub  
eller organisation skal ske gennem en tilmeldt 
og fremmødt repræsentant.
11.4. intet forslag, der ikke i forvejen er bekendt-
gjort i henhold til vedtægternes § 8.9. kan
komme til afstemning på generalforsamlingen.

11.5. Medmindre andet udtrykkeligt vedtages 
på generalforsamlingen, eller er nævnt andet 
sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft 
umiddelbart efter vedtagelsen.

12. bestyrelsen
12.1. bestyrelsen varetager under ansvar 
overfor generalforsamlingen unionens daglige 
ledelse og repræsenterer denne i alle unionens 
forhold.
12.2. Valg af bestyrelse sker på den ordinære 
generalforsamling og består af 5 personer:
På ulige år vælges formand og 1 bestyrelses-
medlem.
På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelses-
medlemmer.
12.3. bestyrelsen fastsætter selv sin forret-
ningsorden samt retningslinjer for de til
arbejdet nødvendige udvalg.
12.4. bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold 
til forretningsorden for bestyrelsen.
12.5. bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et 
flertal, herunder formand eller næstformand
er til stede.
12.6. alle afgørelser i bestyrelsen træffes  
ved almindelig stemmeflertal. et medlem af  
bestyrelsen kan kræve skriftlig afstemning i  
personsager.
12.7. bestyrelsen kan antage hjælp efter behov 
til løsning af særlige opgaver, herunder bistand 
til sekretærfunktion, it-funktion, regnskab og 
revision samt forenings-juridiske forhold.
12.8. over bestyrelsens møder føres et referat, 
der udsendes til bestyrelse, suppleanter og  
permanente udvalg.
12.9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter sker på 
den ordinære generalforsamling. Disse afgår 
skiftevis hvert år.

§ 13. dFU revision
13.1. Kontrollen med, at økonomiske disposi-
tioner i unionen, er i overensstemmelse med 
gældende vedtægter, retningslinjer og bestem-
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melser, varetages af et udvalg bestående af  
3 personer således:
a. Valg af formand.
b. Valg af 2 medlemmer, der afgår skiftevis  
hvert år.
13.2. Udvalget skal granske og efterprøve regn-
skabets rigtighed i overensstemmelse med, 
hvad god regnskabsskik tilsiger. Formålet er  
at finde eventuelle fejl eller forsømmelser.
13.3. intet medlem af bestyrelsen, permanente 
udvalg eller sekretariat kan være valgt medlem 
af DFU revision. Medlemmer af udvalget kan 
ikke samtidigt bestride andre poster i Danmarks 
Fritidssejler Union.
13.4. retningslinjer for DFU revision skal være 
godkendt af generalforsamlingen.

§ 14. dFU kompetence Center
14.1. til varetagelse af drift og ansvar for DFU 
Kompetence Center, indsætter generalforsamlin-
gen en styregruppe således:
a. Valg af kvalitetschef, leder af DFU Kompe-
tence Center (1. gang 2020 for 4 år).
b. Valg af økonomiansvarlig (1. gang 2020  
for 3 år).
14.2. Kvalitetschefen udpeger personer til følg-
ende funktioner i styregruppen:
a. Koordinator for udbydere og censorer og til-
synsførende.
b. it Webmaster.
14.3. Kommissorium for DFU Kompetence  
Center godkendes af generalforsamlingen.

§ 15. Udvalg
15.1. til varetagelse af praktiske og organisato-
riske opgaver kan bestyrelsen nedsætte det
for arbejdet nødvendige antal udvalg.
15.2. bestyrelsen udpeger formanden og i  
samråd med denne udvalgets medlemmer.
15.3. bestyrelsen fastsætter retningslinjer for 
arbejdets praktiske omfang med hertilhørende 
organisatoriske og økonomiske beføjelser.

15.4. bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg 
til løsning af særlige kortere varende opgaver.

§ 16. Tegningsret
16.1. Unionen tegnes af formanden. Fuldmag-
ter og hertil knyttede økonomiske dispositioner 
kræver for at være gyldige, underskrift af for-
mand og kasserer.
16.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
samt optagelse af lån, kræver en god-
kendelse på en generalforsamling samt under-
skrift af et flertal af bestyrelsen.
16.3. Unionen hæfter kun med sin formue.  
bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter
ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt 
trufne beslutninger og afgørelser.

§ 17. kontingenter
17.1. Kontingenter vurderes hvert år af bestyrel-
sen og fremlægges til godkendelse
på generalforsamlingen.
17.2. bestyrelsen fastsætter opkrævningsform 
og terminer.
17.3. restancer i kontingenter ud over 1 måned 
fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning  
af medlemskabet.

§ 18. regnskab og revision
18.1. regnskabet løber fra den 1. januar til den 
31. december.
18.2. regnskabet, der mindst skal indeholde  
et driftsregnskab og en status, underskrives
af DFU revision og bestyrelsen.
18.3. Kassereren fremlægger det reviderede 
regnskab med tilhørende revisionspåtegning 
eller revisionsberetning til godkendelse samt 
næste års budget til orientering på generalfor-
samlingen.
18.4. revision af regnskabet skal være foretaget 
senest den 1. februar.
18.5. DFU revision tilrettelægger selv sit  
arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt 
af generalforsamlingen.
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§ 19. Særlige formål
19.1. til afhjælpning af særlige formål, kan der 
hensættes beløb, der administreres af
bestyrelsen efter godkendelse af generalforsam-
lingen.

§ 20. Hædersbevisninger
20.1. tildeling af hædersbevisninger er opdelt i 
2 kategorier således:
a. Årets klub.
b. Personligt æresbevis.
20.2. bestemmelser for hædersbevisninger ud-
arbejdes af bestyrelsen.

§ 21. eksklusion
21.1. en enig bestyrelse kan ekskludere eller 
udelukke klubber, medlemmer og organisatio-
ner, der på grov vis bevisligt tilsidesætter unio-
nens vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.
21.2. eksklusioner kan af den eller de eksklude-
rede kræves behandlet på førstkommende
generalforsamling, hvortil den eller de også har 
adgang og taleret under sagens
behandling.

§ 22. Vedtægtsændringer
22.1. skriftlige forslag til ændring i vedtægterne 
kan indstilles af bestyrelsen, permanente ud-
valg, klubber og enkeltmedlemmer.

22.2. til gyldig beslutning om ændringer kræves 
et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer
på generalforsamlingen.
22.3. bestyrelsen er bemyndiget til, under for-
behold af generalforsamlingens endelige
godkendelse, at foretage sådanne ændringer i 
vedtægterne, som kan nødvendig-
gøres på grund af offentlige myndigheders krav, 
uden at § 22.2. behøves at være
opfyldt.

§ 23. Unionens opløsning
23.1. opløsning af Danmarks Fritidssejler Union 
kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stem-
meberettigede klubber og enkeltmedlemmer på 
en i samme anledning indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling stemmer herfor.
24.2. Vedtages opløsningen, træffer den ekstra-
ordinære generalforsamling bestemmelseb om 
anvendelsen af unionens eventuelle ejendom og 
midler til fritidsrelaterede formål.

Vedtaget på den fortsættende generalforsamling den 18. januar 2020.

Hermed bekræftes, at vedtægterne er gyldige og gældende for  
Danmarks Fritidssejler Union

Dirigentens og bestyrelsens underskrifter

__________________________________
dirigent

beSTyrelSeN
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    referAt Af  
 fortsætteNDe 
geNeralforsamliNg
lørdAg deN 18. jANUAr 2020 kl. 11.30

nyKøBIng fAlsters teAtersAl restAurAtIon
øster gågAde 2, 4800 nyKøBIng fAlster

1. Formandens orientering
Formand bent Hansen bød velkommen til den 
fortsættende generalforsamling.

2. Valg af dirigent
advokat Frantz Dolberg blev valgt. takkede for 
valget og opfordrede deltagerne til at udvise ro 
og orden. Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt med 4 ugers 
varsel ved annonce i bladet, opslag på hjem-
meside og brev til medlemmerne vedlagt dags-
orden den 15. december 2019. Kai Mogensen 
bemærkede, at der aldrig tidligere har været så 
lang en tilmeldingsfrist, og at bladet ikke var 
modtaget af alle. Formanden kommenterede 
bemærkningen og meddelte, at indkaldelsen var 
sket i overensstemmelse med vedtægtens regler 
herom. Dirigenten konstaterede herefter på ny, 
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.
Dirigenten oplyste, at de tilstedeværende var 
registreret ved indgangen i forbindelse med ud-
levering af stemmesedler. 
til stede var 18 klubber med i alt 90 stemmer 
og 32 personer med i alt 32 stemmer, 
i alt 122 stemmer, 
2/3 heraf udgør 81 stemmer.

3. Valg af referent
inger Duus Nielsen blev valgt som referent

4. Valg af mindst 2 stemmetællere
asta jørgensen og ole Hedelund jensen blev 
valgt som stemmetællere.

5a. Fremlæggelse og vedtagelse af ny 
dFU-vedtægt 
På den fortsættende generalforsamling i juni 
2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe  
bestående af bent Hansen, jan lomholt,  
Per sandholdt med henblik på en revision af  
DFUs vedtægt. som særlig sagkyndig blev  
jan Grumstrup antaget til opgaven.
jan lomholt fik ordet for at redegøre for grup-
pens arbejde herunder at arbejdsgruppen var 
enige om de fremsatte forslag til vedtægtsæn-
dringer og forretningsordener. Forslagene havde 
været forelagt den samlede bestyrelse, hvor  
det konstateredes, at Kai Mogensen og Kirsten  
Hansen ikke kunne tilslutte sig forslagene.
jan Grumstrup fik ordet for at redegøre for 
sin baggrund, som sagkyndig konsulent for 
foreningslivet specielt inden for fritidsområdet 
herunder især med bistand til organisationsdan-
nelse og udarbejdelse af vedtægter.

Vedtægt for dFU
§ 1. Navn. Ingen kommentarer. Godkendt

§ 2. Formål. Ingen kommentarer. Godkendt
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§ 3. Medlemskab 
3.1 b: Kai Mogensen fremsatte ændringsforslag: 
enkeltmedlemmer, der har en båd, som kan 
forsikres igennem DFUs kollektive ansvarsforsik-
ring og som har bopæl i Danmark. Der udspandt 
sig her en diskussion om definitionen af en båd, 
antal bådejere og forsikring. Forsikringsspørgs-
målet var et emne, som gav anledning til debat, 
idet det blev angivet som anledning til med-
lemsafgang. Formanden bad Kaj Mogensen om 
at definere en båd. en båd blev defineret efter 
søfartsstyrelsens reglement. Kai Mogensens 
accepterede, at ændringsforslaget blev tilføjet 
dette. Kai Mogensen forlangte ændringsforsla-
get sat til skriftlig afstemning. 

§ 4. Ansøgning om optagelse.  
ingen kommentarer. Godkendt

§ 5. Udmeldelse. 
5.2. Kai Mogensen fremsatte ændringsforslag: 
Udmeldelse er gældende fra og med udgangen 
af den måned, hvor anmodningen er modtaget. 
Genoptagelse kan kun ske ved betaling af  
restancer. Kaj Mogensen forlangte ændrings-
forslaget sat til skriftlig afstemning.

§ 6. Medlemspligter. 
6.2. Kai Mogensen fremsatte ændringsforslag: 
Principielle henvendelser, forslag eller  
ansøgninger fra klubber eller enkeltmedlemmer 
til Danmarks Fritidssejler Union skal være  
formanden i hænde senest 1. februar.  
Kai Mogensen forlangte ændringsforslaget sat  
til skriftlig afstemning.

6.3. Kai Mogensen fremsatte ændringsforslag: 
efter de retningslinjer, der fastsættes af besty-
relsen, påhviler det klubberne at bekræfte den 
fremsendte medlemsliste for kalenderåret til 
unionen senest den 1. februar.  
Forslaget godkendtes efter forhandling.

§ 7. Unionens ledelse. Der var udarbejdet et 
organisatorisk diagram med angivelse af linje/
stabs funktionerne, som præciserede forenings-
ledelsens ansvar. 

7.1c. enighed om at Permanente udvalg slettes.

§ 8. Ordinær generalforsamling. 
8.1. Kai Mogensen havde et ændringsforslag: 
Unionens højeste myndighed er generalfor- 
samlingen, der ordinært samles hvert år i marts  
måned skiftevis øst (ulige år) og vest (lige år) 
vest for storebælt. 
Kai Mogensen forlangte skriftlig afstemning. 

8.2. Kai Mogensen havde følgende ændringsfor-
slag: a: bestyrelsen inkl. suppleanter har hver 1 
stemme. b: enkeltmedlemmer har hver 1 stem-
me. c: inviterede gæster har ingen stemmeret. 
d: Censorer, der er DFU medlem 1 stemme, dog 
ikke til bestyrelsesvalg. Kai Mogensen forlangte 
ændringsforslaget sat til skriftlig afstemning. 

8.3. arbejdsgruppens 2 forslag blev suppleret 
med yderligere 2 forslag. Dirigenten bestemte 
at de 4 forslag sideordnes og sættes under 
afstemning samtidigt. Det forslag der fik flest 
stemmer indgik i det endelige forslag til 
vedtægtsændringer.

som forslag 3 havde Kirsten Hansen følgende 
ændringsforslag: 
en DFU klub eller DFU organisation har 
1 stemme, som skal afgives af et medlem 
af pågældende klub/organisation eller et 
DFU-medlem.  
Kirsten Hansen forlangte skriftlig afstemning.

som forslag 4 havde Kai Mogensen følgende 
ændringsforslag: 
en repræsentant fra hver DFU-klub eller  
DFU organisation, der er DFU medlem,  
har stemmeret som følger:
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5-50 klubmedlemmer indmeldt i DFU
1 stemme
51 – 100 klubmedlemmer indmeldt i DFU
2 stemmer
over 101 klubmedlemmer indmeldt i DFU
3 stemmer
Kai Mogensen forlangte skriftlig afstemning.
 
8.5. Kai Mogensen fremsatte følgende  
ændringsforslag: 
dato for afgørelse af  
generalforsamlingen offentliggøres forinden  
til orientering i årets sidste nummer af  
Fritidssejleren og på mail til klubber  
og medlemmer. 
Kai Mogensen forlangte ændringsforslaget sat til 
skriftlig afstemning. 

8.7. Kai Mogensen fremsatte følgende  
ændringsforslag: 
regnskab og budgetforslag udsendes 2 uger 
før generalforsamlingen til alle medlemmer med 
e-mailadresse. Medlemmer uden e-mailadresse 
kan rekvirere regnskab og budgetforslag ved 
henvendelse til unionens kasserer. 
Forslaget godkendtes efter forhandling.

8.8. enighed om at ombytte pkt. 10 og 11.

8.11. enighed om at slette bestyrelsen.

8.13. enighed om at tilføje: Pressen 

§ 9. ekstraordinær generalforsamling
9.2. Mødet ændres til:  
ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Valg
10.2. Konsekvensændres i parantesen: 
(dog ikke §14.1.pkt. a og b) 

§ 11. Afstemninger
11.2. Kaj Mogensen fremsatte følgende  

ændringsforslag: 
alle medlemmer over 16 år har møderet og 
efter tre måneders medlemskab stemmeret. 
Censorer har dog ikke stemmeret til  
bestyrelsesvalg. stemmeretten bortfalder  
for alle ved kontingentrestance.
Kai Mogensen forlangte skriftlig afstemning. 

§ 12. bestyrelsen
ingen kommentarer, godkendt.

§ 13. dFU revision
ingen kommentarer, godkendt.

§ 14. dFU kompetence Center
14.1 redaktionel ændring: til varetagelse af 
drift og ansvar for DFU Kompetence Center ind-
sættes en styregruppe. 
Kaj Mogensen havde følgende ændringsforslag: 
til varetagelse af drift af DFU kompetencecenter 
under DFUs bestyrelses ansvar nedsættes en 
styregruppe for 2 år. styregruppens formand 
kan ikke samtidig være formand for DFU. sty-
regruppens formand vælges af DFU bestyrelse. 
Kaj Mogensen forlangte skriftlig afstemning. 

§ 15. Udvalg
ingen kommentarer, godkendt.

§ 16. Tegningsret
ingen kommentarer, godkendt.

§ 17. kontingenter
ingen kommentarer, godkendt,

§ 18. regnskab og revision
ingen kommentarer, godkendt.

§ 19. Særlige formål
ingen kommentarer, godkendt.

§ 20. Hædersbevisninger
ingen kommentarer, godkendt.
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§ 21. eksklusion/Udelukkelse
Der udspandt sig en diskussion om ordet  
eksklusion, som kunne opfattes som en  
velfærdstruende handling. Måske skulle  
man anvende udelukkelse i stedet.

21.1. Kaj Mogensen fremsatte følgende  
ændringsforslag: 
en bestyrelsen kan ekskludere klubber,  
medlemmer og organisationer, der på  

grov vis tilsidesætter unionens vedtægter,  
retningslinjer og bestemmelser. 
Kaj Mogensen forlangte skriftlig afstemning. 

§ 22. Vedtægtsændringer
22.3 redaktionel ændring: 
§ 21.2. ændres til §22.2

§ 23. Unionens opløsning
ingen kommentarer, godkendt.

ikke medtagne stemmer er blanke eller ugyldige.
ingen af ændringsforslagene blev vedtaget.
      
Herefter foretoges skriftlig af stemning af det samlede forslag til vedtægtsændringer.
afstemningen gav følgende resultat: 

Klub:  65 ja - stemmer, 15 nej - stemmer.
personmedlemmer: 24 ja – stemmer, 6 nej - stemmer.

I alt: 89 ja – stemmer,  21 nej - stemmer.

Forslaget vedtaget.

Forslag § 3 § 8,3 A § 8,3 d § 8,3 d § 8,3 d § 11 § 14

klub ja 65 20 50 5 10 18 16

Person ja 20 10 12 4 6 60 65

klub Nej 25 13 5

Person Nej 6 30 16

Dirigenten bestemte pause i 15 minutter for at drøfte ændringsforslagene med Kai Mogensen. 

Kai Mogensen frafaldt herefter sine ændringsforslag bortset fra ændringsforslagene  
vedr. §3,  vedr. § 8, vedr. § 11 og et ændringsforslag vedr.§ 14.

Forslagene blev sat til skriftlig afstemning. Disse forslag afgøres med almindelig flertal.



5b. Forretningsorden for 
generalforsamlingen
Forslaget vedtaget enstemmigt uden skriftlig 
afstemning.

5c. Forretningsorden for dirigent
 Forslaget vedtaget enstemmigt uden skriftlig 
afstemning.

5d. retningslinjer for dFU revision
Forslaget vedtaget enstemmigt uden skriftlig 
afstemning. 

5e. dFU kompetence Center                                       
Forslaget vedtaget enstemmigt uden skriftlig 
afstemning.  

5. eventuelt
et medlem fremsatte en mistillidserklæring til 
bestyrelsesmedlemmerne Kai Mogensen og Kir-
sten Hansen, som efter medlemmet opfattelse 
havde misbrugt deres position i bestyrelsen 
gennem uetisk adfærd, magtmisbrug og over-
trædelse af persondataforordningen..
Formanden takkede dirigenten.

generalforsamlingen slut.

Inger duus Nielsen   -   Frantz dolberg
referent                         dirigent
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 bliV 
 yacHtskiPPer
 af treDje graD (y3)
 PÅ lYNKUrsUs 
 i KroatieN!

Båden er bygget i 2018 og har plads til  

10 personer i alt og indeholder 4 dobbelt 

køjer, to enkelt køjer og 3 toiletter plus 

bad. Båden er 14.6 meter lang, 4,74 meter 

bred og stikker 2,17 meter. den har 75 hK  

med 400 liter diesel, rullende hovedsejl  

og genua plus gennakker, som bruges  

i undervisningen.

Båden ligger i lystbådehavnen 

marina Baotić 

- meget tæt ved split i Kroatien. 

Båden har et fuldt udstyret køkken,  

der indeholder mikroovn, fryser, ovn,  

komfur og vask. 

derudover har båden udendørs 

gps-plotter, Wifi, autopilot 

og bovpropeller. 

ANNONCE



vi bliver hentet i split lufthavn og overtager båden kl. 17:00, 

og båden afleveres en ugen efter kl. 9:00. 

sengelinned og håndklæder plus slutrengøring er inkluderet i prisen. 

så det eneste du skal have med, er redningsvest, sejlertøj, sejlersko og støvler. 

undervisningen i y3 foregår om bord på båden, 

og vi gennemgår hele pensum til y3 intensivt svarende 

til undervisningsplanen, som ligger på dropBox. 

hvis du er interesseret, sender du en mail til hans@torsleff.dk, 

så modtager du en invitation til stedet i skyen, 

hvor hele programmet ligger på dropBox. 
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undervisningen svarer til 12 lektioner af 2 x 3 timer pr. dag. 

desuden arbejdes der med en sejlplan i hold på to personer. 

der skal udarbejdes sejlplan for en længere sørejse  

i middelhavet, for en konkret båd med en længde 

større end 15 meter og mindre end 25 meter. 

sejlplanen er en del af forberedelsen til eksamen i y3 

og medbringes til eksamen. 

vi medbringer søkort over middelhavet 

omkring split som bruges i undervisningen. 

I forbindelse med sejladsen træner vi planlægning og 

gennemførelse af havnemanøvre, sejltrim, 

sejlads med gennakker, forberedelse til hårdvejrssejlads 

og endelig håndtering af nødsituationer. 

Båden har plads til 8 kursister i fire dobbeltkøjer. 

prisen for kurset alt inklusive er 9.900 kr. 

som indeholder flyrejse med sAs, direkte t/r til split, 

leje af båd, havnepenge og proviant til de otte dage, 

restaurationsbesøg er ikke inkluderet. 

vi lægger til i forskellige havne, hvor der er mulighed for 

at udforske Kroatien og de omkringliggende øer.

Alle, der deltager i kurset, bliver indstillet til y3 eksamen, 

som gennemføres efter hjemkomst i gilleleje sejlklub. 

Inden kursisten indstilles til eksamen, gennemføres et kursus 

i brandbekæmpelse og redningsflåder, som gennemføres 

kort efter hjemkomst fra 18:00 til 22:00 

på gilleleje Brandstation. 

dagen aftales senere. 

Brand- og redningsflådekurset afregnes separat og koster 500 kr. 
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og der udstedes certifikat til den enkelte deltager.  

vi er to y1 certificerede instruktører på turen. forud for turen 

skal alle have anskaffet de bøger, der anvendes til y3 kurset 

- boglisten findes på det omtalte kursussite. 

vi tilbyder en samlet bogpakke, hvis det ønskes til 1.500 kr., 

som kan bestilles ved tilmelding.

gilleleje sejlerskole, som er en del af gilleleje sejlklub, står for kurset. 

den ansvarlige for kurset er gilleleje sejlerskoles leder steen Billenstein. 

tilmelding sker ved at sende en e-mail til hans@torsleff.dk, 

som sender dig besked om, hvornår de næste ture er planlagt. 

har du spørgsmål, ringer du naturligvis til mig 

på 2276 6238 eller sender en mail til hans@torsleff.dk!

Vel mødt Hans Tørsleff
Telefon 2276 6238
e-mail hans@torsleff.dk
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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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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, auto-
styrer, elektrisk ankerspil, harken II rulle, oliefyr m.m.

henvendelse: søren toft  tlf: 24 21 20 06

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

køb og salg for medlemmerne
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bestyrelsen       

Formand 
og 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
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
E-mail: kirsten@dk-dfu.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Torben Lindkvist
Vindeholmvej 7
4900 Nakskov
Mobil: 3137 8393
E-mail: torben@dk-dfu.dk

Suppleant
Kurt Sjøgreen
Tjørnelunden 32
2635 Ishøj
Mobil: 6172 5937 
E-mail: Kurt.sjoegreen@dfukc.dk

Fritidssejleren udgives af:
Danmarks Fritidssejler Union

Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://dk-dfu.dk

Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
Telefon: 7022 9195
Åbningstid fra 09:00 - 16:00 alle hverdage
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Danmarks Fritidssejler Union

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

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

UDGIVELSESPLAN 2020:

Nr Udkommer Deadline

 2 maj 1. april
 3 september 1. august
 4 december 1 . november

køb og salg for medlemmerne
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