
 

    GODT NYTÅR ! 
 
Så tager vi hul på et nyt år, og håber på at det bliver med mange aktiviteter omkring det våde element, 
vi ønsker os da lidt mindre stormvejr, da det slider voldsomt på vores havn. 
 
NY HAVNEFOGED 

 
Vi har nu fået ansat den nye havnefoged, som vi glæder at til at samarbejde 
med. Valget blev på et ikke fremmed ansigt for en stor del af havnens bru-
gere nemlig Per Berg Hansen, der gennem en lang årrække var juniorleder, 
kasserer i Sejlklubbens bestyrelse, og et kendt ansigt på kapsejladsbanerne. 
Per glæder sig til at komme i gang med at løse de mange opgaver der ven-
ter ham. 
Og for at han bliver fortrolig med vores beddingsvogn, har vores nuværen-
de havnefoged Finn lovet at være med ved søsætninger frem til ultimo 
april. 
 

 
Som der er blevet ytret ved flere lejligheder trænger der til en alvorlig oprydning på landarealet. Gam-
melt materiel som brugeren ikke anvender mere bliver liggende, og man håber så på at nogle forbar-
mer sig over det og fjerner det, og det har vi besluttet at gøre. 
 
Men —  for ikke at fjerne noget der skulle være anvendt, så skal alt der står i nærheden af din båd 
være placeret inden for dit bådstativ, eller mærket med navn senest den 15. februar, da alt andet heref-
ter vil blive destrueret. 
 
 For at være på forkant med den kommende sæson, vil vi meget gerne have en melding så hurtigt som 
muligt fra dig, der ønsker at leje din plads ud i den kommende sæson, jo tidligere vi får en melding 
desto større er chancen for at vi har mulighed for at leje din plads ud. 
 
Vejrstationen har gennem vinteren desværre ikke været særlig pålidelig, men efter mange forsøg er de 
nu lykkedes at finde årsagen. Problemet opstod da den gamle PC der brød sammen og vi flyttede pro-
grammet over på havnen almindelige PC Det viser sig at vejrprogrammet ikke kører stabilt sammen 
med havnens PC, så løsningen er at den som tidligere er stabil, hvis den kører på sin egen enhed. Så 
skulle du hjemme på loftet have en gammel PC, stående der bare skal køre dette program så giv for-
manden en melding. 
 
Der arbejdes fortsat på at gøre broen klar til den kommende sæson, og det ser ud til at der i den forbin-
delse er indført et nyt sømærke, der ikke findes i litteraturen for afmærkninger i danske farvande. 
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