
 

  

 

 

  
 

11. maj 2020 

Nyhedsbrev maj 2020 

 

Corona-tilstanden. 

Vi har i skrivende stund stadig restriktioner på havnen grundet Coronavirus. Husk at holde afstand og 

respekter at store forsamlinger er ikke tilladt. Forsamlingsstørrelsen på 10 opretholdes indtil videre frem til 

8. juni. Politiet kommer flere gange dagligt forbi og tilser om forbuddet opretholdes. Vi vil nødigt have 

spærret havnens område fordi vi ikke overholder retningslinjerne. 

 

Nye andelshavere. 

Der er kommet mange nye andelshavere i år og rigtig hjertelig velkommen til jer. Det er glædeligt at vi kan 

tilbyde nye andelshavere havnepladser og heldigt for dem der har fået plads da vi nu arbejder med venteliste 

for pladser. Henvend dig til havnefogeden hvis du vil anskaffe eller afskaffe en plads. 

Vi forventer at afholde en informationsaften for nye andelshavere. Dato bliver en gang slut maj og det 

arrangeres sammen med sejlklubben. Alle nye andelshavere bliver kontaktet om datoen. 

 

 

Den nye toiletbygning. 

Som man kan se i havnen er der gang i byggeriet af toiletbygningen. Ved 

beddingen ligger nu fire pontoner på hvilke der skal sættes 3 huse der 

tilsammen vil være vores nye toiletbygning. Den 28. april blev 

pontonerne søsat. Hver ponton vejer ca 14 tons og de blev løftet af en stor 

kranvogn én ad gangen. Firmaet bygger videre på pontonen mens den 

ligger ved beddingen. Når den er næsten færdigmonteret bugseres den på 

plads mellem bro 3 og 4 og de sidste installationer foretages. Vi 

planlægger at holde ”rejsegilde” og når bygningen bliver sat på og en 

”housewarming” når bygningen er færdig. Datoer meldes ud senere og 

alle er velkomne. 

 

 

 

 

Sikkerhed på havnen. 

Bestyrelsen har besluttet at øge sikkerheden på havnen ved at bede havnefogeden 

om at sætte små sedler på de både der ikke overholder ordensreglerne om 

sikkerhed i havnen. Det kan være manglende fendere, for tynde fortøjninger eller 

el-stik/ledninger der ikke er i orden. Der er for mange der sløser med sikkerheden 

og man skal tænke på de andre både lige ved siden af en selv som kan blive skadet 

af manglende sikkerhed.   

Der er ligeledes mulighed for at sikre at vi har de rigtige oplysninger om 

andelshaveren som der bl.a. er indarbejdet i ordensreglementet for havnen. Disse 

kan findes på havnens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  
Klubhuset. 

Sejlklubben åbner dele af klubhuset for at medlemmer og andelshavere så vi kan benytte de indvendige 

toiletter fra mandag den 11. maj. Der gøres rent dagligt og der er sat service bord op i entreen med håndsprit 

og papir samt vejledning om smitterisiko.  

 

Vagtordningen starter igen. 

Vagtordningen starter op fra den 11. maj og vagtstuen er åben for vagterne. Havnefogeden vil sætte 

vagtskemaer og veste klar til vagterne. Husk at passe godt på hinanden og hold afstand.  

 

 

 

Affaldscontainer. 

Det er konstateret at folk smider elektronik, ovne, jern og andre 

mærkelige ting i affaldscontainerne. Lad nu vær med det og sæt heller 

ikke affald (eks gamle cykler eller køleskabe) ved siden af. Brug i stedet 

genbrugspladsen, den er åben for affald der ikke er kabysaffald. Vi 

risikerer at skulle betale højere afgift for afhentning og det betyder højere 

andelsafgift for andelshaverne. 

 

 

Hvem mon mangler en ovn? eller en trappe ? 

Ejermænd eftersøges – det er da for dårligt…. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


