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Nyhedsbrev juni 2022
Nyt til mastekranen.
Havnen har investeret i et redskab, Guldborgtool, som
gør maste af- og påsætning nemmere. Der er flere der
har været med til at afprøve det inden køb. Det kan lånes
af havnefogeden. Inden brug, skal man se vejledningen
igennem. Link til hvordan man bruger findes her:
https://www.youtube.com/watch?v=HAXRFdFfqWk
Hvis der er problemer med brugen, er I velkomne til at
spørge nogen der har prøvet det før. Pas nu på når I
bruger mastekranen – det er havnens farligste redskab.
Arbejdsdagen på havnen.
Den 22. maj mødte der ca 30 andelshavere op til en solrig og hyggelig dag på havnen. Der var forskellige
opgaver, fjerne tang på molen, fjerne insekter på toiletøen, luge rundt om klubhuset samt rydde landpladsen
for lidt af hvert. Dejligt at se så mange andelshavere hjælpe med til at holde vores havn.

Torsdagsholdet
Der vil igen være mulighed for at komme og give en hånd med torsdagsholdet. Denne gang bliver det
torsdag den 16. juni. Vi starter som sædvanligt med morgenkaffe kl. 10 og slutter af med lidt håndmadder
og noget at drikke.
Martimt Center og helhedsplan for havnen.
Som man kan læse i lokale nyheder fra Frederikssund, skal kommunen spare penge på dette års budget. Det
kunne se ud som om at planerne for Maritimt Center og udvikling af havnen ikke bliver til noget. Det er
IKKE tilfældet. Der bliver rykket på udgifter til arkitektkonkurrence fra efteråret til foråret 2023, derved

spares der penge på dette års budget. Der er ingen forlydender om at kommunen vil stoppe videreførelsen af
Maritimt Center og udviklingen af havnen.
Bestyrelsen fremover.
Bestyrelsen er blevet et par medlemmer færre, idet både næstformand og kasserer er udtrådt af personlige
årsager. Hvis der er andelshavere der har interesse og kompetencer og som godt vil give en hånd med, så må
I henvende jer til formanden eller et bestyrelsesmedlem for at høre lidt mere.
Derudover arbejder bestyrelsen med investeringsplaner for 2022 og de kommende år, idet vi kommer til at
skulle modernisere, vedligeholde og forny havnens materiel og moler. I forbindelse med Maritimt Center vil
kommunen sammen med havnen investere i en modernisering af hele havneområdet. Vi regner med at vi
efter sommerferien vil informere om mere eksakte planer for udviklingen.
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