
Vi er nu kommet til den årstid, hvor solen går alt for hurtigt ned, og i takt med at lyset forsvinder, 

nærmer tiden sig med raske skridt , hvor vi skal tænke på at rigge af og få bådene på land. 

 

Havnefogeden vil  i forbindelse med optagningen være nødt til at flytte på en del både i år, da der er 

kommet en del nye andelshavere, og de  både vi har fået ind i havnen kan ikke umiddelbart indpasses  

på de pladser andre har forladt. Så her er det vigtigt at alle er fleksible og giver en hjælpende hånd 

for at få det  til at lykkes at alle får en rimelig plads på land. 

 

Da der er trængsel om pladserne når masterne skal opbevares, er det vigtigt at alle tager hensyn til 

placeringen: 

Der må ikke anbringes korte og lette master i de to rum med kraner, de er kun  beregnet for lange/

tunge master. Samtidig er det vigtigt at masterne afmonteres for så meget som muligt og ikke mindst  

TV-antenner og radarer. Når master lægges på plads er det vigtigt at der fyldes op fra oven, da det 

ellers er svært at få fuld udnyttelse af alle hylder. Alle master i husene skal mærkes med navn. 

 

Som meddelt ved sidste års generalforsamling, udsendes regnskabet i år ikke sammen med indkal-

delsen til generalforsamlingen, men sendes direkte til alle med mailadresse, og lægges samtidig ud 

på havnens hjemmeside. 

Skulle du ikke have mulighed for at se det på disse medier, kan det afhentes på havnekontoret lige-

som der vil være få eksemplarer ved generalforsamlingen til uddeling.  

 

Man lover indimellem noget der er svært at holde — Ved generalforsamlingen lovede vi at etablere 

en badestige til vinterbadere på bro 5. Vi har kigget på  mange forslag der både skal kunne tåle en 

eventuelt isvinter, og som samtidig ikke ødelægger vores pontoner. Der er desværre ikke  fundet en 

løsning på nuværende tidspunkt. 

 

I forbindelse med køb og salg af pladser ser vi hyppigt at sælger og køber taler om at handle en be-

stemt plads. Dette er ikke den korrekte vinkel  - vi  handler andele, ikke pladser. 

 

Lad os lige benytte lejligheden til at ridse bestemmelserne i vedtægterne op:  

Hver andelshaver ejer en andel af havnen i kraft af det indskud der er  betalt. Der findes 3 størrelser 

af andele, en almindelig, en bred og en ekstra bred andel. Værdien af disse 3 størrelser af andele fast-

lægges hvert år på den ordinære generalforsamling i henhold til vores vedtægter. Når man vil ind i 

havnen  som andelshaver køber man en andel. En andel giver ret til en plads af en bestemt størrelse, 

men ikke til en på forhånd fastlagt placering i havnen. Det er havnen (ved havnefogeden) der tildeler 

en plads i henhold til det behov der er og de eksisterende muligheder.  

 

Der er hjemmel i vedtægterne til at flytte en andelshaver til en anden plads hvis det gavner fællesska-

bet. Med faste (matrikulerede pladser) vil  rokeringer jo næsten være umulige hvilket er uhensigts-

mæssigt hvis køb (efterspørgsel) og salg (udbud)  skal  matche hinanden — i sidste ende til alle an-

delshaveres fælles bedste.   

Nyt fra bestyrelsen 

Generalforsamlinf 

6.12.2012 kl. 19,30 

Bådene på land. 

Bådforsikring 

Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 

Nyhedsbrev 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling er udsendt. Som varslet på den seneste generalforsamling 

bliver regnskabet ikke udsendt  sammen med indkaldelsen men sendt pr. e-mail til alle der har oplyst  

en mail adresse. Andelshavere der ikke har  modtaget en mail kan afhente en kopi af regnskabet på 

havnekontoret. 

 

Det lykkedes ved en ihærdig indsats fra havnefogeden at få samtlige både  der skal på land for vinte-

ren op inden 15. november,  hvilket samtidig har medført at vi har fået bådene placeret betydeligt 

mere hensigtsmæssigt på området. 

 

Forslag kom som tyv om natten (uddrag af mail fra Dansk Sejlunion til sejlklubberne). 

Kære klubformand 

  

Dansk Sejlunion modtog i mandags et lovforslag i høring. Indholdet af lovforslaget er, at forsikringsafgif-

ten på lystbådes kaskoforsikring sættes op med 34% 

  

På denne måde skaffer Skatteministeren ca. 40 millioner kroner ekstra oven i de 115 millioner kroner 

sejlerne allerede betaler. 

  

De 115 millioner kroner kommer på ingen måde sejlerne til gode. De nye ca. 40 millioner kroner skal 

bruges til at finansiere TDCs drift af Lyngby Radios nød- og sikkerhedstjenester. 

  

Hvorfor sker det? 

TDC har tidligere kunne modregne underskuddet på nød- og sikkerhedstjenester i firmaets overskud. En 

ny lov fra april 2012 stopper denne mulighed. Hermed er dansk lovgivning i overensstemmelse med gæl-

dende EU ret. 

Det betyder at staten skal betale TDC for at drive nød- og sikkerhedstjenesten ved Lyngby Radio, et beløb 

der forventes at udgøre ca. 56 millioner om året. 

  

Hvem skal betale? 

Regeringens arbejdsgruppe har peget på at bådejerne skal betale de ekstra omkostninger. Statsafgiften på 

vores forsikringer kan bare få et nøk på 34%.  Argumentet er, at det er bådejerne, der i 60% af tilfældene 

belaster med nødoperationer. 

Dansk Sejlunions kendskab til den generelle  statistik tør vi godt påstå at det ikke er sejl- og motorbåde 

der belaster statistikken. På trods af dette er det os der skal betale. 

  

Informer sejlerne og den lokale politiker 

Det er uhørt, at man med et slag pålægger en gruppe en afgiftsforhøjelse på 34%.. Skatteministerens argu-

mentationen er forkert. Vi skal i fællesskab få beslutningstagere og politikere til at indse at dette er urime-

ligt. Derfor er det vigtigt at du informere klubbens sejlere og at sejlere med forbindelse til lokale politikere 

tage diskussionen og forklareurimelighederne. 

Også de lokale medier kan påvirkes. Denne beslutning vil også få konsekvenser for den lokale havn. 

Hvis vi vil fjerne dette urimelige forslag er det nu vi i fællesskab skal gøre en indsats. Loven vil blive 

førstebehandlet den 27. november .  

………... Læs videre på næste side  



Nyt fra bestyrelsen 

Bådforsikring (fortsat) 

Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 

Nyhedsbrev 
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1. En afgiftsforhøjelse på 34% er helt ude af proportioner set i forhold til de generelle pris- og 

afgiftsreguleringer i Danmark. Afgiftsforhøjelser på dette niveau ville være utænkelige i 

andre sammenhænge, hvor bredere grupper bliver berørt. 

2. Finansiering af radiobaserede redningstjenester som Lyngby Radio bør fordeles i forhold til, 

hvem der trækker på tjenestens operationer. Det er en kendsgerning, at en betydelig del af 

redningsoperationerne i de danske farvande er rettet mod bl.a. fritidsfiskere, windsurfere og 

havkajakker. Ingen af disse kategorier betaler i dag afgifter. Fritidssejlere er kun involveret i 

en mindre del af det samlede antal redningsoperationer, men bliver i dette forslag pålagt at 

betale hele driftsudgiften til redningstjenesterne. Dette er efter Dansk Sejlunions opfattelse 

ikke rimeligt.  

3. Fritidssejlads i Danmark har de senere år med krisens indtog oplevet en betydelig nedgang. 

Mange danskere sælger deres både, og det mærker havnene i form af betydeligt økonomisk 

pres som følge af faldende indtægter fra både de fastliggende sejlere og fra gæstesejlere 

(turister). Fritidssejlads er et område, der er følsomt over for konjunkturnedgange – en ud-

vikling, som den foreslåede afgiftsforhøjelse vil accelerere yderligere. Aktivitetsnedgangen 

berører ikke kun havnene isoleret – det rammer det danske turisterhverv som helhed.  

4. De cirka 275 sejlklubber i Danmark står selv for finansieringen af bl.a. de joller, som børn 

og unge kan bruge, når de skal lære at sejle. Klubberne forsikrer i sagens natur deres udstyr. 

Derfor vil afgiftsforhøjelsen ramme de enkelte klubber særdeles hårdt i form af ekstraordi-

nære udgifter på mange tusinde kroner 

 

…………………………………………….den uddybende begrundelse er udeladt her 

Høringssvar fra Dansk Sejlunion til ministeren: 
 

Vedrørende forhøjelse af afgift på kaskoforsikringer vedrørende lystfartøjer. 

 

Resumé 

Dansk Sejlunion har modtaget skatteministerens oplæg til en forhøjelse af afgiften på kaskofor-

sikringer for lystfartøjer. Det er Dansk Sejlunions opfattelse, at forslaget indebærer en negativ 

forskelsbehandling af danske bådejere, og at forslaget samtidig er baseret på utilstrækkelig 

argumentation. 


