
  
 
Så er vi gået ind i feriemåneden hvilket tydeligt mærkes på den stigende aktivitet på fjorden, både 
lokale på vej ud, og gæster på vej ind for at opleve vores dejlige fjord, og selv om den første del af 
sejl sæsonen ikke har budt på det bedste vejr, har vi dog forhåbninger om at det bedre sig som tiden 
går. 
 
Det er desværre ikke alt der går som planlagt. Selv om det fortsat tømmer på de både der står på 
land, og selv om målet har været at få alle der står langs den asfalterede vej skulle være flyttet inden 
Sct. Hans, er det desværre ikke lykkedes, selv om havnefogeden har prøvet ihærdigt på at få en dato 
for søsætning ud af de fleste er det desværre ikke blevet som vi ønskede. 
 
Det medfører at der på det område fremover kun kommer til at stå både, hvor der er accept fra båd-
ejerne til at overholde denne frist for søsætning. 
 
Der er flere bådejere der har opfyldt vores opfordring til at anvende de nye stiger, desværre har vi 
oplevet at man har boret huller i betonen, for at fastgøre dem. Hvilket er STRENGT FORBUDT, da 
det kan medføre at vand trænger ned i betonen  og får armeringsjernet til at ruste og dermed sprænge 
betonen, havnefogeden kontakter de pågældende så vi får udbedret skaden hurtigst mulig. 
 
Der er fortsat ikke gået rigtigt hul på salget af andele, der er i øjeblikket 16 pladser til salg, og der er 
kun få henvendelser med ønske om at leje en plads, men det ser ud ntil at det er generelt over alt. 
 
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark vil nu markedsføre en hjemmeside med ledige bådpladser i 
Danmark. Målet er at det bliver nemt og overskueligt at finde en bådplads der passer til ens behov.  
 
Et opslag på de største sider med brugte både viser at der formentlig er omkring 4.000—5.000 både 
til salg hvilket svarer til 7 –9 % af den samlede bådpark, så nye bådejere kan bare komme an, så fin-
der vi en bådplads, hvad enten det gælder køb eller leje. 
 
I forbindelse med at havnefogeden holder ferie, hav vi fundet en afløser der samtidig er kendt ansigt 
på havnen Finn Wieghorst, der vil stå for opkrævning af havnepenge og salg af diesel. 
 
Dieselsalg i perioden ,uge 29 –31 vil det kun være muligt at tanke dagligt mellem kl. 9,00 og 10.00. 
der vil være et opslag  på tankstanderen med telefon nr. til Finn. 
 
Der vil i lighed med de tidligere år ikke vær mulighed for at blive søsat i den periode. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god sejlerferie. 
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Ferietid.Ferietid.Ferietid.Ferietid.    

Både i vandet.Både i vandet.Både i vandet.Både i vandet.    

Forbudt at bore  i betonen Forbudt at bore  i betonen Forbudt at bore  i betonen Forbudt at bore  i betonen 
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Ny hjemmeside med havne-Ny hjemmeside med havne-Ny hjemmeside med havne-Ny hjemmeside med havne-
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Ferieafløser for havnefoged.Ferieafløser for havnefoged.Ferieafløser for havnefoged.Ferieafløser for havnefoged.    
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