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Aktiviteter på havnen.
Både er ved at blive søsat og vi håber at alle får eller har haft en god oplevelse ved at bruge det nye ”kranmodul” til bestilling. Vi er klar over det lidt misvisende ord ”kran-bookning”, men håber I finder ud af det
og vi arbejder på at ændre det i fremtiden.
Udlevering af nøgler til toiletbygningen foregår sammen med søsætning og vi håber alle får en nøgle i løbet
af foråret. Hvis man gerne vil have en nøgle inden søsætning, kan det eventuelt ske ved henvendelse til
havnefogeden når han er på kontoret.
Pas nu på når I anvender mastekranen og brug den kun hvis I er bekendte med funktionen. Det er et farligt
redskab og det kan nemt gå galt. Få hjælp af andre andelshavere hvis I er usikre på at bruge den. Efter brug
SKAL den sættes i lodret og fastgøre rebet til broen så efterfølgende brugere kan anvende den.
Både der ikke skal i vandet i 2021/2022 sæsonerne vil blive henvist til landplads bagerst på landområdet.
Bestyrelsen vil henvende sig til bådejeren for at flytte båden hvis ikke man selv henvender sig.
Affald på havnen er et stort problem. Lad nu være med at smide metalaffald bag ved miljøcontaineren.
Metalaffald skal man selv køre til skrot. Gamle sø-toiletter og andet ”bådudstyr” skal man selv bortskaffe.
Der er sat skilt op så alle kan forstå det. Øvrigt affald skal puttes i de respektive containere og
affaldsbeholdere som står rundt omkring. Hvis ikke vi alle overholder det bliver prisen for bortskaffelse sat
kraftigt i vejret og så kommer vi alle til at betale for det.
Husk også at rydde landpladsen efter søsætning af båden ellers forsvinder ”løsdelene” ved en oprydning fra
havnen.
Generalforsamling 2020.
Forsamlingsforbuddet bliver ophævet den 1. august og derfor vil vi indkalde til den udskudte
generalforsamling til en gang i august. Indkaldelse bliver efter vedtægterne.
Vi glæder os til at se så mange andelshavere som muligt så vi kan få informeret hinanden om havnen,
regnskabet for 2020 og fremtidige tiltag.
”Torsdagsholdet”.
Den første torsdag i hver måned kl. 10-13 vil der være mulighed for at give en hånd med til vedligehold af
vores havn og klubhus. Det kan f.eks. være små vedligeholdelsesopgaver i samarbejde med havnefogeden,
rydde op på landpladsen, holde klubhuset pænt, luge ukrudt rundtomkring, hjælpe der hvor der trænger. Det
kan også være udskiftning af træ på broerne eller rækværket der hvor det trænger.
Bestyrelserne for sejlklub og havn vil gerne byde på noget mad og drikke i forbindelse med arbejdet.
Første gang vil være den 3. juni kl 10 hvor vi vil give mulighed for at komme dem der har tid og lyst til at
være med
Nye andelshavere.
Der er både sidste år og i år kommet flere nye andelshavere til havnen. Det er glædeligt og vi byder Jer alle
velkomne. Vi vil gerne invitere til et informationsmøde, torsdag den 3. juni kl 19 i klubhuset (hvis
forsamlingsforbuddet tillader det og evt. udendørs hvis vejret tillader) hvor vi sammen med sejlklubben
informerer om hvilke aktiviteter havnen og sejlklubben tilbyder. Invitationer bliver sendt ud til alle nye
andelshavere.

Indvielse af toiletbygningen.
En snestormsagtig anden påskedag den 5. marts blev bygningen indviet af andelshaverne og mandag den 3.
maj i solskin af borgmesteren som fik lov til at klippe snoren J. Begge gange med succes. Vi håber at
andelshaverne og gæster vil få stor glæde af de nye faciliteter. Indtil videre har vi kun hørt godt om
bygningen.
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