7. april 2020
Nyhedsbrev april 2020
Påsken i år.
Påsken nærmer sig og det er tid for bådfolket. Flere er allerede kommet i
vandet, nogle er startet på forårsklargøring og andre er ikke startet endnu.
Husk nu myndighedernes råd om at holde afstand og passe på hinanden.
Indtil videre har vi kunnet holde havnen åben ved at vi husker retningslinjerne.
Seneste nyt fra myndighederne siger at, de foranstaltninger der blev indført
den 11. marts stadig opretholdes og at forsamlinger over 10 personer stadig vil
være forbudt frem til 10. maj. Det er derfor bydende nødvendigt at vi alle
overholder myndighedernes retningslinjer.
Andelsafgift.
Husk at betale andelsafgift i tide. I værste fald kan man ikke regne med at blive søsat hvis man ikke har styr
på sin afgift. Havnefogeden kontrollerer inden søsætning om betalingen er i orden.
Nye mastevogne.
Vi har fået lavet 2 sæt nye mastevogne til sikker færdsel med master. De skulle være nemmere at manøvrere
og består af 2 vogne med hjul som kan drejes i alle retninger (se foto).

Husk at stille vognene tilbage på plads ved siden af trillebørene efter brug. Husk også at trillebørene stilles
tilbage efter brug samt at de IKKE må bruges til olie eller andet affald der sviner dem til.
Mastekranen.
Der har været flere underlige hændelser ved brug af mastekranen. Hvis man er i tvivl om noget er det en god
ide at spørge andre andelshavere om de vil hjælpe. Det er ingen skam at få hjælp, det er trods alt tunge sager
der håndteres. Husk at det er forbudt at hejse personer op i kranen og at udlæggeren ikke skal for langt ud.
Vi vil gerne lave en instruktion i brugen, men indtil da må I spørge om hjælp.
Landpladsen efter søsætning.
Husk at rydde pladsen så den er ryddelig når den forlades. Stativer sættes sammen og alt materiel lægges
indenfor stativet.

Diesel.
Der er salg af diesel til bådene fra servicebroen. Henvend jer til havnefogeden for tankning. Husk at
havnefogeden kun kan kontaktes via telefon da havnekontoret er lukket.
Klubhuset.
Klubhuset er stadig lukket og dermed også toiletterne. Indtil videre er der lukket til 10. maj. Vi er klar over
det besvær det måtte give for andelshaverne, men håber på forståelse indtil situationen ændrer sig. Vi håber
at kunne åbne toiletterne så snart det er muligt med en grundig daglig rengøring.
Vagtordning.
Som følge af coronavirus situationen og lukningen af klubhuset er vagtordningen indtil videre suspenderet.
Det vil sige at den først starter op når klubhuset åbnes og vagtstuen kan benyttes og tidligst 10. maj. Hvis
man har mulighed for at holde sin vagt uden at bruge vagtstuen og klubhuset vil det være muligt at lave en
aftale med havnefogeden om at få udleveret vagtsedler. Mere information om hvornår vagtordningen
genoptages senere som opslag på hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker alle en God Påske og pas nu på hinanden og hold god afstand

