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Nyhedsbrev
Nyt fra bestyrelsen
Så kom foråret endelig, og de første bådejere har allerede meldt sig for at komme i vandet så snart
kalenderen har rundet 1. april og forsikringen igen dækker.
Foråret kom til havnen.
Ny standard for trapper.
Havnefogeden i aktivitet.
Miljøcontainer.

Vi gør i denne forbindelse opmærksom på at havnefogeden ved søsætningen i år vil foretage en kontrol af om båden er behørigt forsikret i de tilfælde at vi mangler oplysning om ansvarsforsikringen i
vores system (”Dine Data” på hjemmesiden). Samtidig har sejlklubben bedt os om at kontrollere at vi
overholder vedtægternes bestemmelse om at en andelshaver skal være medlem af en sejlklub under
Dansk Sejlunion, når vi ikke har disse oplysninger i systemet. Det vil vi så gøre.

Havnens udvikling.
Flere turister.
Sikkerhed på havnen.

Der har efterhånden bredt sig store bygningsværker af diverse trappestiger på broerne, som i bygningsindustrien ville kræve en stilladsgodkendelse. Det ser ikke så pænt ud og betyder at det indimellem kan være svært at komme frem med trillebøre.
Bestyrelsen er derfor kommet med en anbefalinger til trappestiger der bør anvendes på havnen. Stigerne kan ses på side 2 i nyhedsbrevet og bestilles hos Ove i havneshoppen. Se også sidst i nyhedsbrevet.
Som en del allerede har opdaget er vores nye havnefoged Per begyndt. Vi har lagt ud med at gennemgå havnen for de mange opgaver der ligger og venter her ved sæsonstarten. Per skal desuden udføre en
række af de opgaver vi tidligere har brugt håndværkere til, så han vil daglig være synlig på pladsen.
Miljøcontaineren er nu etableret. Så hjælp med at holde orden, og vær så venlig at sorter affaldet i de
korrekte beholdere som anført på skiltene. Husk ikke mindst at hælde den gamle olie i tanken. (Det
gøres ned gennem tragten).
Som beskrevet i dokumentet ”Havnens Udvikling” var den indledende vision at bygge en service-kaj
langs klubhuset, med en spunsvæg som bolværk. Da vi ønsker at et projekt kommer til at hænge sammen med de tanker der er for jollecentrets udbygning går vores ideer nu i retning af at bygge en servicebro stående på pæle med overgange fra land, som ved grillpladsen. Dette er en relativ enkel løsning som bl.a. kan gennemføres ved at inddrage interesserede andelshavere i anlægsarbejdet - en model som vi jo anvendte med stor succes ved bygning af grillpladsen.
Vores politikere har i mange år glemt at Frederikssund faktisk ligger ved vandet, med de muligheder
det giver for turisme Vi har besluttet at indlede et tættere samarbejde med kommune og turistkontor,
for at gøre opmærksom på de mange muligheder der findes for turister i fjordområdet. Til gavn for
både havn og lokalområde.
Du vil i den kommende tid fysisk se de sikkerhedstiltag, der blev besluttet på generalforsamlingen
blive gennemført. Der bliver monteret ildslukkere på samtlige standere med de gule redningskranse og
der er bestilt 20 folde-redningsstiger der vil blive fordelt på broerne.
Hjertestarteren er indkøbt, og bliver placeret på el-huset ved beddingen. Skulle du få brug for noget
fra en førstehjælps kasse, findes denne på havnekontoret.

