
 
  
 

 
  

 
18. december 2020 

Nyhedsbrev december 2020 
 
Generalforsamling 2020. 
ØV-ØV endnu engang har coronavirus ændret vores daglige færden, således at vi har måttet udsætte 
generalforsamlingen den 10. december. Vi håbede, ved at låne Valhal, at vi kunne afholde 
generalforsamlingen med god plads og afstand, men et par dage før blev al aktivitet indendørs lukket ned 
igen. Det betyder at vi udsætter vores generalforsamling og at vi først kan indkalde når myndighederne 
tillader det. En ny dato for generalforsamlingen vil blive varslet ifølge vedtægternes §11.2, 14 dage før 
afholdelse. Vi må se hvornår det kan lade sig gøre. Indtil en generalforsamling er afholdt vil bestyrelsen 
arbejde videre som en forretnings-bestyrelse. 
 
Den nye toiletbygning. 
Bygningen er færdig og vi glæder os til at indvie den i næste sæson. Vi har besluttet at lukke bygningen for 
vinteren og derfor er der lukket for vandet og der er kun lidt varme på. På nedenstående billeder ses hvor 
funktionel og pæn den er blevet. Vi arbejder lige nu med nøglesystemet så det er klart til at alle andelshavere 
kan få en nøgle til toiletterne. Der er etableret videoovervågning på bygningen så vi forhåbentlig undgår 
utilsigtet brug og hærværk. 
 

 

 
 
 
Vinteren 2020. 
Der er 14 både i vandet vinteren over og resten har fundet plads på land. Havnefogeden har haft et større 
puslespil med at finde plads til alle bådene på land, men det er lykkedes. Desværre har ikke alle bådejere 
klargjort bådstativet når havnefogeden kommer med båden og dermed bruges der unødigt meget tid. Vi har i 
bestyrelsen diskuteret hvad vi gør ved det og måske skal vi til at have ensartede krav til bådstativer. Et 
forslag til standardiserede stativer som også kan stables om sommeren kunne være en løsning fremover. 
 
Dialog med kommunen om lejekontrakt 
Bestyrelsen er i dialog med kommunen om en forlængelse af vores lejekontrakt. Der har været et par møder 
og kommunen er meget interesserede i at indgå en aftale. Der har dog været flere politikere der er begyndt at 
interessere sig for havnefronten og dermed vores lystbådehavn. Det betyder at det nu er besluttet fra politisk 



 
  
 

 
  

hold, at der skal laves en helhedsplan for området der dækker havnens område og området fra hallen og over 
til Marbækvej, dog afgrænset af åen mod Marbæk havn. Havnen har stillet krav om at være med i processen 
og har en forhåndstilkendegivelse fra kommunens administrationen om at det er vi selvfølgelig. I bestyrelsen 
vil vi gå positivt ind i arbejdet og regner med at vi kan få tilgodeset vores andelshavere med landpladser og 
faciliteter samtidig med at området opgraderes med køreveje og p-pladser. 
Der vil sideløbende i de kommende år blive projekteret og bygget (2021-24) et Maritimt center og her er 
havnen og de maritime foreninger inviteret med som medspiller så placering og planer også passes ind i 
havnens interesser. 
 
Sikkerhed på havnen. 
Der har været mange bådbrande i 2020 og det er som regel dårlige installationer og overophedede batterier 
der er årsagen. Vores ordensregelment foreskriver at når man er i båden, må strøm være tilsluttet, men når 
man forlader sin båd skal strømstikket tages ud. Vi skal undgå brande på havnen og selvom vi friholder 
kørevejene er der alligevel risiko for at en brand i en båd vil brede sig til de øvrige både. 
 
Vinterpladser i vand. 
Både der ligger i vandet vinteren over har alle skrevet kontrakt for at få tilladelse. Kontrakten sikrer at der er 
forsikring på båden, at bådejeren selv holder opsyn med båden og at alle ordensregler overholdes. 
Husk nu i forbindelse med vinterstorme at holde opsyn og at tjekke fortøjninger og fendere. 
 
Nyt administrationssystem, Harba. 
Vi er i gang med at overføre data for andelshavere, både, pladser og lejere til Harba. Manglende data fra de 
enkelte andelshaveres bådanmeldelse eks. forsikring, sejlklub, bådnavn etc skal vi have på plads i det nye 
system. Det gamle system har vi stoppet med at opdatere. Det er målet at vi er klar til starten af den nye 
sæson og til den tid sender vi en mail ud med information om systemet og brugen. 
Der skal lyde en stor tak til Finn Hansen for hans udvikling og mangeårige servicering af det nuværende 
system. Vi har været meget glade for hans hjælp og håber han nu kan slippe arbejdet med kommende 
opdateringer og nyde tiden til andre sysler. 
 
 
I ønskes alle en god jul  
 
og på gensyn til nyt spændende 2021. 
 
 
Bestyrelsen 


