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Julen står for døren, og et nyt år kan snart 
begynde 

Det er derfor tid til at gøre en lille status over året, der gik i Skib & Båd. 

Generalforsamling i juni. 
Årets generalforsamling blev traditionen tro holdt i DI i København. Dagen startede med 
en rundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler. Vi fik en meget entusiastisk 
gennemgang af Bjørn Nørgaards gobeliner i salen. Efterfølgende var der frokost i 
restaurant Taarnet. Sidste punkt inden generalforsamlingen sidst på dagen, var en 
rundvisning i slotsruinerne under Christiansborg. 

Dagen sluttede af med den traditionelle generalforsamling og en dejlig middag i 
Industriens Hus. 
 

Medlemsmøde i september 
Foreningen var i år omkring Flensborg Fjord. Vi mødtes 
alle på hotel Benniksgaard i Rinkenæs. Der blev budt på 
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lidt vådt og tørt til ganen, inden vi med bus drog mod 
Flensborg. Vi besøgte værftet Robbe og Berking, hvor 
der dels var en mulighed for at besøge museet og få en 
rundvisning på værftet. Efterfølgende blev der indtaget 
en helt sædvanlig tysk frokost på Hansen Brauerei. Den 
efterfølgende sejlads på Flensborg Fjord bragte os rundt 
om Okseøerne, hvorefter turen gik tilbage til hotel 
Benniksgaard. 

Dagen sluttede af med middag og dans på hotellet. 
 

Medlemssituationen 
Efter lukning af Danboat er tilgangen af medlemmer 
fortsat i 2018. Foreningen har derfor kunnet byde 
velkommen til 22 nye medlemmer. Således er det 
samlede medlemstal i dag derfor på 108 medlemmer. 

De nye medlemmer er: 

 Carver Yachts Scandinavia ApS
 Danae Yacht ApS
 Dansk Sejl og Motor ApS
 Dbc Marine ApS
 Elvstrøm Sails A/S
 Fonden Messe C
 Hvide Sande Skibssmedie A/S
 Int-Yachtsale ApS
 Jørgensen & Dahl A/S
 Kenns Biler V/Kenn Funke Hansen
 Limbo Baade I/S
 Marine Equipment ApS
 Nordsjællands Yachtbureau ApS
 Princess Yacts Denmark ApS
 Riggerne ApS
 Ship-Consult V/Carsten Lund
 Vision Boats ApS
 Værftet A/S
 Watski A/S
 Yacht-Enterprise Århus V/Anders Balle
 Yamaha Motor Danmark, Filial af Yamaha Motor

Europe N.V. Holland

I 2018 har tre virksomheder udmeldt sig af foreningen. 

Den samlede medlemsliste kan findes på foreningens 
hjemmeside skibogbaad.dk 

Endnu engang bydes der velkommen til de nye 
medlemmer. 
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Glædelig jul 
Nu er tiden inde til, på bestyrelsen- og sekretariatets 
vegne, at takke medlemmerne for opbakningen til 
foreningens aktiviteter i løbet af 2018. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019, og vi 
vil med disse ord ønske jer alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 

Jens Quorning 
Formand 

Afgift, lystbådsforsikring og 
Finanslov 
En lang række medlemmer af foreningen har i løbet af 
2018, sammen med DI, brugt en del tid på dialog med 
forskellige folketingspolitikere, særligt Dansk Folkeparti, 
om mulighederne for afskaffelse af 
lystbådsforsikringsafgiften. 

Lige før sommeren gennemførte foreningen, i 
samarbejde med Bådmagasinet og DI, en Epionion 
undersøgelse, der viste at 7 pct. af bådejerne får 
vinteropbevaret deres båd uden for Danmarks grænser, 
og at 85 pct. af disse får udført ekstraarbejde ifm. 
vinteropbevaringen. I en analyse fra DI vurderes det til, 
at den danske bådbranche går glip af 190 mio. kr. i 
omsætning, og at statskassen dermed går glip af 35 
mio. kr. i moms. 

I forbindelse med DI Topmødet den 25. september 2018 
fik Jens Quorning mulighed for at speeddate med Benny 
Engelbrecht, S, om afgiften. Jens har efterfølgende 
kvitteret for samtalen ved at fremsende en uddybende 
mail til Benny Engelbrecht. 

Det lykkedes ikke at få fjernet afgiften i denne omgang, 
men med indgåelse af finanslovsforliget for 2019 
enedes aftaleparterne om at sænke 
lystbådsforsikringsafgiften fra 1,34 pct. til 1,0 pct. af 
forsikringssummen. Regeringen havde oprindeligt 
foreslået en nedsættelse til 0,8 pct. af 
forsikringssummen. 

I et nyhedsbrev til DIs hovedbestyrelse skriver DI 
således: 
"DI har længe kritiseret den forhøjelse af afgiften, som 
blev vedtaget i 2013. Forhøjelsen har bidraget til, at 
danske lystbådejere får deres lystbåde opbevaret – og 
serviceret – i udlandet i vinterhalvåret for på den måde 
at spare en del af afgiften. Henset til det beskedne 
provenu, som afgiften indbringer, havde DI dog 
opfordret til, at det fornødne provenu findes til helt at 
afvikle afgiften. 
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Ishøj Båd- og 
Vandsportsmesse 
I den første weekend af september blev årets bådmesse 
på vand afholdt hos Tempo Bådsalg i Ishøj Havn. Med 
næsten 100 udstillere og et rekordhøjt besøgstal blev 
udstillingen endnu en gang en stor succes. 

Der er indgået aftale med Tempo Bådsalg om, at 
afholde bådmesse i Ishøj igen i 2019 og 2020. 

Lærlingeindsats 
Jeg vil stadig opfordre alle medlemmer til at tage unge 
lærlinge ind, så vi kan styrke vores faglige arbejdskraft 
samt at fastholde vores skolesystem. De unge 
mennesker er der. De skal bare vide, at vi også er der. 

Det er svært, og vi bøvler alle med at tiltrække unge. 

Tag fat i lokale aviser og få en omtale af jeres firma så i 
kan sprede budskabet om, at I søger lærlinge – det er 
altid en god historie. 

Boatshow 
Boatshow 2019 finder sted i dagene 22.-24. februar 
samt 28. februar – 3. marts 2019. 
Kom og oplev alt det nyeste fra op i mod 250 udstillere 
fordelt på 28.000 m2. 

Du kan læse mere om Boatshow 2019 her. 
Der arbejdes på at afholde et møde for Danboat-
gruppen fredag den 1. marts 2019 kl. 10-11.30. mere 
information herom følger i det nye år. 

Kommende arrangementer i 
foreningen 
Generalforsamling fredag den 14. juni 2019 

Faglig dag fredag den 24. oktober 2019 

Som tidligere annonceret bliver der ingen medlemsdag i 
2019. Den vender tilbage i 2020. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER I DI 

10. januar 2019:

Brexit - Medlemsmøder i Aalborg og 
Aarhus 
 

15. januar 2019:

Brexit - Medlemsmøder i Kolding og 
Glostrup 
 

30. januar 2019:

SMV dagen 2019 
 

27. februar 2019 og frem over den
nye ferielov:

Køge, Middelfart m.fl. 

Mailens indhold må bruges loyalt med angivelse af kilde. 
Skib og Båd - skibogbaad.di.dk - skibogbaad@di.dk - Tlf.: 3377 3139 

Klik her, for at skrive til nyhedsbrevets redaktion. 
Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage lignende e-mails. 


