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Nyhedsbrev juli 2020
Sommer på havnen.
Så er det blevet sommer og vejret indbyder til sejlads. Nogle korte ture og andre længere. Som følge af
Coronavirus er det blevet populært med sejlerferie og det mærker vi i havnen. Der er mange nye sejlere,
flere nye andelshavere og antallet af gæster i havnen er steget. Vi hilser dem velkommen alle sammen.
Visit Fjordlandet har lavet en video om Frederikssund og fjorden som præsenterer vores dejlige område på
en flot måde (se på visitfjordlandet.dk) og TV2 Lorry har besøgt havnen med Bonavista, et gammelt træskib
(se udsendelsen på TV2Lorry.dk).
Velkommen til Søren - ny havneassistent.
Til hjælp for vores havnefoged har vi ansat Søren Bergh Andersen som deltidsansat assistent.
Søren skal hjælpe med at holde vores havn ryddelig og pæn samt hjælpe havnefogeden med at slå græs.
Havnefogeden har ferie i ugerne 32-34 (1 august – 23 august) og Søren vil være afløser i denne periode. Der
vil være opkrævning af havnepenge og salg af diesel mellem kl. 8 og 10 (undtagen tirsdag).
Den nye toiletbygning.
Som alle kan se, er der fuld gang i byggeriet af toiletbygningen. På grund af Corona og forlængede
leverancer har der været lidt forsinkelser i byggeriet og flere gange har vejret været en forhindring for at
holde tidsplanen. Bygningen på pontoner er på plads mellem bro 3 og 4 og entreprenøren er i fuld gang med
monteringen. Vi forventer den færdige bygning er klar til august.

Sikkerhed på havnen.
For nylig var der en brand i Greve Havn hvor 3 både brændte fuldstændigt. Vi kan ikke sige det tydeligt nok,
pas nu på med at have EL tilsluttet når I ikke er på båden. Det går lynhurtigt med at brænde en båd af og
ikke kun din egen båd, men også naboernes er i fare. Tænk også EL stik og ledninger der skal være
godkendt til brug for opladning. Hvis I er i tvivl om hvad der skal til så spørg havnefogeden eller en der ved
hvad der skal bruges.
Pladser i havnen.
Der er gang i salget af andele og i skrivende stund er der meget få andele til salg. Lejepladser er der
ligeledes mangel på. Havnefogeden har travlt med at finde plads til alle og vi bliver hele tiden nødt til at
omrokere både for at flest muligt kan få en plads i havnen. Husk at være lidt fleksibel. Vi har haft rigtig
mange gæstesejlere i foråret og det er dejligt at vi kan byde dem velkommen.
Både på land: Der står flere både på land i år end sidste år. Hvad det skyldes ved vi ikke, men det er uheldigt
at se så mange både der står hist og her på landarealet – det pynter ikke.
Pr 1. juli står der 46 sejlbåde og 22 motorbåde på land.
Bestyrelsen overvejer om vi kunne flytte de både der gennem flere år står på land og som ikke har til hensigt
at komme i vandet, til en landplads længst væk så vi kan rydde så meget areal som muligt om sommeren.
God sommer med god sejlads

Bestyrelsen

