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Vi har nu rundet den længste dag, så selv om der stadig er en 
del både på pladsen må vi erkende at det allerede nu går den 
anden vej. Men indtil nu har første del af sommeren artet sig 
ganske rimeligt.

Vi er nu i gang med at få udbedret de sidste småting der er 
efter Bodil. Vi har besluttet at forlænge ”hønsebroen” 
bølgebryderne, med et ekstra fag mod øst, for at opnå en 
endnu bedre afskærmning. Også brodækslerne og 
broovergangen på bro5 er ved at få en sidste omgang. 

Det er desværre ikke alle der har efterkommet vores 
opfordring til at rydde bedre op på pladsen. Det kan blive 
meget bedre! Tag en aftentur omkring din landplads, og se 
om du selv syntes det er ok.

Vi håber på at der kommer en del gæstesejlere til havnen i 
den kommende tid, så når du forlader din plads, så husk at 
vende skiltet RØD / GRØN, vi ved jo hvor dejligt det selv er 
at komme til en fremmed havn efter en hård dag på vandet, 
og så få øje på et grønt skilt, så man i ro og mag kan nyde sit 
fortjente glas. 

Vi opfordrer andelshaverne til at deltage i ”årets 
sommerspøg”, der hedder find en trillebør. Når du har fundet 
en, eller flere, enten med gult eller sort dæk, så kør den ind på 
plads eller til nød på molen og placer dem op af planke-
værket, så kan andre  frit vælge den model der passer en når 
der skal lastes eller losses.

Vi har haft vores forsikringsselskab på besøg, for at 
gennemgå havnen for at diskutere genforsikring efter 
stormen. Et af de punkter de var meget urolige over var de 
mange mærkelige ledninger der var til bådene. De pointerede, 
at hvis en båd brænder er der kun egen kaskoforsikring der 
træder til, ingen ansvar ved brand. Stof til eftertanke – kig en 
ekstra gang på havnens reglement. 
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Nu kan havnen tilbyde havbad eller måske rettere fjordbad, 
fra bro 5. Vi har, som pålagt af generalforsamlingen, indkøbt 
en badestige der bliver monteret på ydersiden af broen. Den 
vil blive afmonteret såfremt vi får en isvinter, da isen ellers 
vil ødelægge den.

Vi har netop modtaget melding fra fritidsudvalget i 
Frederikssund Kommune har haft lejlighed til at drøfte det 
udarbejdede, nye skitseforslag til et Ungdomssøsportscenter 
på Kalvøen. Der er fra alle sider udtrykt stor tilfredshed med 
det reviderede projekt, som nu indgår i de kommende 
budgetforhandlinger hen mod vedtagelsen af budget 2015. 
Der bliver fremsendt et udkast til rammebeskrivelse for 
driften af Ungdomssøsportcentret til brug for Frederikssund 
Lystbådehavn, som vi vil præsenterer på en ekstraordinær 
generalforsamling.

Hele skitseforslaget er præsenteret i seneste FD Nyt. 
Skitseforslaget er efter vores opfattelse mere homogent og 
brugervenligt end det første projekt.

Men nu er det tid at drage ud på sommertogter, og opleve 
sejlerlivet hvad enten turen går til vore nabolande eller et 
besøg i de mange fantastiske små havne der findes rundt om i 
Danmark - husk at sejle er at leve.

Det er blevet moderne at fortøje sin båd med hækken mod 
broen, det viste sig ved stormen i efteråret at være en 
særdeles dårlig ide, da en båd sank fordi den slog hul i 
hæggen mod broen, og dermed tog vand ind. Skal båden 
fortøjes på denne måde, skal for fortøjningerne være så 
stramme så båden ikke kan komme ind til broen ved 
skiftende vandstand.

Den 7. juli har TV Charli et stort arrengement på kalvøen 
med ca. 5000 gæster, der starte kl. 15,00 så der skal parkeres 
på hele havnearealet, så det vil nok være en god ide at tage 
cyklen på havnen, der er dømt kaos.
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