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Ekstra Nyhedsbrev Marts 2020 

 

Notat er hentet fra vores forening af lystbådehavne i DK (FLiD): 

 

Vigtig information i forbindelse med søsætning 2020 

En del havne har valgt at udskyde søsætningen, nogle på ubestemt tid - andre til medio maj for at se 

situationen an vedr. Coronavirus. Dette for at beskytte deres medarbejdere. 

 

I Frederikssund Lystbådehavn vil vi starte søsætningen fra den 3. april som vi plejer. 

 

Men du skal hjælpe til med at passe på vores medarbejder i havnen. Hvis havnefogeden bliver smittet 

kommer de næste 2-300 både ikke i vandet og vi bliver nødt til at lukke havnen. Det kræver speciel 

uddannelse at håndtere materiellet og det er meget svært at få erstatninger i den nuværende situation. 

 

Så reglen er ganske enkelt. Havnefogeden giver dig instruks om hvad du skal og ikke skal. 

 

Uden instruks holder du dig mindst 2-3 meter fra personalet. Hvis du ikke følger reglerne vil det få 

konsekvenser, eksempelvis at din søsætning aflyses. 

 

Søsætning og coronavirus  

Coronavirus gør, at vi skal omgås hinanden med forsigtighed, også når der er søsætning. Derfor skal 

følgende retningslinjer overholdes:  

 Udvis respekt og særlig forsigtighed overfor havnens personale – havne kontoret er lukket for andre 

end havnefogeden 

 Følg ovenstående regler for bådhåndteringen 

 Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 gerne 3 meter 

 Du skal 100 % respektere anvisninger fra havnens personale/bestyrelse 

 Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer 

 Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger om god håndhygiejne: Vask hænder, sprit ofte hænder af og 

nys/host i ærmet 

Vi forventer, at du vil respektere dette, så vi undgår at smitte hinanden og i værste fald, at du er skyld i, at vi 

må lukke ned for søsætningen.    

 

Kørsel på havnens område. 

Hastigheden på området på 15 km/t SKAL overholdes og derved undgår vi støv på de ny polerede både. 

 

Bundmaling og klargøring af bådene. 

Det er tiden for klargøring af bådene og vi beder Jer om at holde afstand til hinanden imens. Vi henstiller til 

at bruge den udendørs vask for enden af butiksbygningen til håndvask, pensler og hvad der ellers skal 

vaskes af. 

 

Efter søsætning. 

Når du har fået din båd i vandet er det ABSOLUT nødvendigt at rydde op på din landplads. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


