1. maj 2022

Nyhedsbrev maj 2022
INFO møde i Valhal om Maritimt Center og helhedsplanen for havnen.
Der er info møde den torsdag 5. maj kl. 18.30-20.30, hvor Havnen, Klubberne, Kommunen, Lokale- og
Anlægsfonden vil informere om visionerne for Frederikssund lystbådehavn og de foreløbige undersøgelser,
der er forudsætninger for en helhedsplan for området.
Der vil være kaffe og kage og god lejlighed til at spørge ind til projektet.
Havari på mastekranen.
Der er megen aktivitet på havnen her i april/maj måned. Bådene bliver søsat og masterne gøres klar til at
blive sat på bådene.
Vi har desværre haft et havari på mastekranen, dog uden at nogen kom noget til – heldigvis, og det er meget
heldigt. Selve løftearmen er blevet svinget så kraftigt tilbage ind over molen, rammer støttearmen, så
bundstykket knækkede. Kranen blev hurtigt repareret. Husk at give besked til havnefogeden hvis der sker
noget med havnens materiel. Det kan ikke siges nok, hvis du IKKE er rutineret i at bruge mastekranen, så
spørg andre på havnen om de vil være behjælpelige. Det vil de som regel.
Arbejdsdag på havnen.
Der vil blive indkaldt til fælles arbejdsdag den 22. maj kl. 10.00 hvor vi vil invitere andelshavere til lidt
oprydning og forefaldende arbejde i havnen og arealerne rundtom. Vi vil have lister med arbejdsopgaver
klar. Ved frokosttid er havnen vært med lidt til ganen og halsen J
Søsætning og landpladsen.
Efter du er kommet i vandet, er det vigtigt at du rydder landpladsen så kun bundrammen er tilbage. Alt andet
SKAL med hjem…… Vi har ikke plads til alles stiger, stilladser, kasser etc.
I bestyrelsen har vi diskuteret, at vi i år vil have fokus på både på land, specielt både som ikke er sødygtige,
både der er ”projekter” og både som fylder i specielt indkørslen til havnen.
Kun både og andelshavere der har en klar aftale med havnefogeden kan blive på land. De både der står der
over længere tid bliver flyttet om bagi (til Siberien).
Igen i år vil vi rydde indgangsvejen for stativer (eller rykke dem bagud) så der kan parkeres langs med
vejen.
Selskabsafgift.
Bestyrelsen og havnefogeden bruger alt for mange ressourcer på at inddrive selskabsafgift. Dette er nu
forhåbentlig løst ved at vi sætter gebyr på når vi udsender en rykker. Første rykker bliver med 150kr, anden
rykker 250kr. Vi påregner ikke med at der vil være en tredje rykker.
Vagtplan 2022.
Vagtplanen er udsendt til hver andelshaver og kan også ses på hjemmesiden. Mød nu op og tag en snak med
dine naboer ved siden af din båd. Hjælp os alle med at holde vagt. Vi vil opfordre andelshavere til at holde
øje med hjemmesiden hvor vi vil lægge andelshaveres telefonnr. så du kan kontakte dine vagt kollegaer.
P.B.V.
Nils Dragsted

