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GODT NYTÅR

Året 2013 vil blive husket for mange oplevelser, sejlsæsonen bød vejrmæssigt på en af de bedre, 
hvor de fleste har haft mange dejlige timer på vandet. Desværre sluttede året med århundredes 
værste storme, hvilket jo gik hårdt ud over vores område. Ikke alene havnen blev berørt, men store 
områder i byen blev oversvømmet, og Frederikssund kom på landkortet.

Efter den første storm fik vi bragt de løse pontoner i sikkerhed, så vi derved fik minimeret skaderne 
ved næste storm.

Vi er nu ved at få et overblik over de fleste reparationer på havnen, og i samråd med 
forsikringsselskabet er vi nu gået i gang med at reetablere havnen. Hvis vejrguderne er med os 
skulle det ikke give problemer med at være klar til den nye sæson. Vi har indgået en god aftale med 
Nordic Marine Service som skal stå for byggeriet. Du kan se mere om aftalen og økonomien i 
referatet fra bestyrelsesmødet den 6. januar.  

Mandag den 13. januar går havnebyggerne i gang, de begynder med at lokalisere de gamle kæder 
og ankre på bro 5. 

Vi har i samråd med forsikringen besluttet at montere nye kæder på sydsiden af bro 5, og har lavet 
en aftale som betyder at forsikringen betaler alle kæderne imod syd og havnen betaler kæderne 
imod nord. Det er en god aftale for os - så er bro 5 igen sikret maksimalt med nyt grej. 

Herefter starter reparationen af pontonerne og genudlægningen. Støbningen af det ødelagte hjørne 
på en af pontonerne er nok den mest besværlige opgave. Alle pontonerne skal have nye 
hjørnebeslag og her splitter vi udgiften med forsikringsselskabet, fordi pontonerne forbedres. 

Vi har ved samme lejlighed indkøbt kæder som skal bruges til bro 4 og andre steder hvor en 
udskiftning er nødvendig i henhold til vores vedligeholdelses program.

Ligeledes starter elektrikeren med at genetablere strømmen, i første omgang på molen, da der endnu 
ikke er det endelige overblik over skaderne på broerne. Det haster ikke med disse opgaver og vi står 
os økonomisk ved at vente med reparationen til det bliver forår. Forsikringsselskabet har accepteret 
at betale for reparation af El og vand. Det er også en god aftale for os. 
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Vi har fået en del positive tilkendegivelse på bestyrelsens indsats i denne situation, og ikke mindst 
har en del andelshaver meldt sig til en frivillig arbejdsindsats, hvilket vi er meget glade for. Det 
styrker både vores økonomi, og ikke mindst det sociale sammenhold i havnen. 

Det første vi skal have arbejdsholdet til er at producere er de 2 nye overgange ud til bro 5, hvor vi 
allerede nu har rammerne liggende. De skal beklædes med planker, så når vi har fået materialerne 
hidkalder vi til en arbejdsdag.

Meget mere kan vi på nuværende tidspunkt ikke fortælle, men vil løbende under processen komme 
med information efterhånden som arbejdet skrider frem. 

Vi ser frem imod lysere tider. 


