
FLOT ER DEN BLEVET !   Sådan ville en avisoverskrift nok havde set ud.  

 
Så lykkedes det at få grillpladsen færdig, desværre blev den ikke færdig til Sct. Hans aften som vi 
havde som målsætning, men nu er den der med borde og bænke, og krabbefiske platforme til  børn og 
barnlige sjæle. Der skal lyde en stor tak til holdet af hjælpere, der samlet har lagt mange arbejdstimer i 
projektet, der nok blev lidt mere omfattende en først beregnet, men resultatet er blevet flittigt bedømt 
af forbipasserende andelshaver under byggeriet, og jo længere projektet skred frem desto flere positi-
ve og opmuntrende kommentarer om det meget flotte resultat, der er med til at give havnen endnu et 
løft. 
 
Der skal lyde en meget stor tak til alle der har deltaget, når der blev kaldt til samling på byggepladsen, 
Det skal dog fortælles, at det ikke kun har været hårdt fysisk arbejde, men blevet til et hyggeligt sam-
vær for de deltagende hvor vi som sejlere pludselig lærer hinanden at kende på en anden måde en bare 
et ”hej” når vi passerer hinanden på molen, og alle de gemte kompetencer hos deltagerne kom til over-
fladen, når der pludselig opståede udfordringer skulle løses.  Der var da også flere der henvendte sig 
og stillet sig til rådighed for kommende projekter.  
 
Vi er endnu en gang blevet overhalet af udviklingen, der er en del meget små pladser til salg i havnen 
hvor der desværre ikke findes købere til. Desværre ser det ud til at der i vores område er rigtig mange 
pladser til salg. Vi kommer nok til på den baggrund at tage en meget hurtig beslutning, om at få sam-
menlagt nogle af de små pladser til en størrelse der er salgsbar, for at kunne opretholde en aktiv havn. 
Det  medfører desværre at vi ikke undgår nogle enkelte rokeringer, da de små pladser typisk ikke lig-
ger ved siden af hinanden, så der kommer til at forestå et puslespil med at finde den bedste løsning 
uden for mange rokeringer.  
 
 Hønsebroen viste sig desværre at være mere medtaget en først beregnet, hvilket har betydet ar vi be-
sluttede at udskifte samtlige pæle. Da der samtidig har været leveringstid på pæle og dykkerfirmaet 
var i den periode nød til at gå til en anden opgave. Det har derfor ikke været noget kønt syn og se høn-
sebroen flyde på må og få uden for havnen. Men nu er der styr på dem, så nu håber vi de undgår for 
mange pæleorm i de kommende år. Hvis nogle undre sig over at gevindstængerne ikke bliver afkortet, 
så er det fordi der er her kæderne fæstes. Vi arbejder samtidig på at finde en måde at afmærke hønse-
broen på , så ingen sejler over kæderne. 
 
Havnefogeden begynder i den kommende periode at flytte rundt på de både der ikke kommer i vandet 
i år, så vi får lidt samling på dem hvilket samtidig er med til at forskønne området. 
 
Når ferien er slut vil vi starte på at få etableret vores nye miljøstation, i håb om at vi kan få en bedre 
orden på  miljøaffaldet, jeg vil dog undgå i dette brev at bringe et billede af hvordan bådejerne i hav-
nen afleverer deres miljøaffald i det nuværende skur, det tåler ikke dagens lys. 
 
Vi har netop fået en betalings godkendelse fra den uheldige gæstesejlers forsikringsselskab, der accep-
teret at forny det brandskadede  el-hovedkablet i ubrudt længde ( 70m) samt dele af plankeværket, 
hvilket vi selvfølgelig er tilfreds med så vi ikke skal leve med en samling på netop dette kabel. 

Nyt fra bestyrelsenNyt fra bestyrelsenNyt fra bestyrelsenNyt fra bestyrelsen    

Punkter af særlig 

interesse: 

• GrillpladsGrillpladsGrillpladsGrillplads    

• Tak til arbejds-Tak til arbejds-Tak til arbejds-Tak til arbejds-
holdholdholdhold    

• Nedlæggelse af Nedlæggelse af Nedlæggelse af Nedlæggelse af 
små pladsersmå pladsersmå pladsersmå pladser    

• HønsebroHønsebroHønsebroHønsebro    

• Både på land-Både på land-Både på land-Både på land-
pldsaenpldsaenpldsaenpldsaen    

• MiljøstationMiljøstationMiljøstationMiljøstation    

   

Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 

Nyhedsbrev 

August 2011August 2011August 2011August 2011    ÅRGANG 1 NUMMER 6ÅRGANG 1 NUMMER 6ÅRGANG 1 NUMMER 6ÅRGANG 1 NUMMER 6    


