
 

  

 

 

  
10. marts 2020 

Nyhedsbrev Marts 2020 

 

Indbetaling af andelsafgift: 

Bestyrelsen har udsendt andelsafgifter til betaling senest 30. marts og en faktura på 2500,-kr som er en 

udvidelse af andelsværdien og som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i januar 2019. 

Fakturaen skal være indbetalt senest 23. april. Husk nu at betale til tiden da vi bruger for meget tid til at 

rykke andelshavere for manglende betaling. 

Bemærk venligst at der et 0 for meget i indbetalingskoden. Det rigtige kontonummer til bankoverførsel er 

0000244306 (med kun 4 nuller). 

 

Udlejning: 

Andelshavere der ønsker at udleje deres pladser for 2020 bedes huske at melde til havnefogeden inden 1.  

april om de ønsker at leje deres plads ud. 

 

Brand i båden: 

Der har fornylig i Kaløvig havn været en 

voldsom brand i både der stod på land. I alt 10 

både udbrændte og flere andre fik brandskader. 

Brandårsagen er formentlig startet fra et 

overophedet/overopladet batteri med en dårlig 

oplader og da bådene står tæt opstod der risiko 

for hurtig spredning af ilden. Vi opfordrer 

andelshavere til at tjekke deres batterioplader, 

slå vandvarmeren fra og i det hele taget ikke 

have strøm på båden når den forlades. Det er 

vigtigt at overholde regler for brug af strøm på land. 

 

Aktiviteter på havnen: 

Toiletbygningen er endeligt projekteret og låsesystemet bliver et system med nøgle/chip og som også kan 

fås som en app til mobilen. Montering af ponton og bygning starter i maj måned. 

Værkstedet er opgraderet med en aftrækker (hydraulisk) til hjælp for andelshavere med problemer med at 

få skruen af. Tal med havnefogeden hvis du har brug for hjælp.  

Bådklargøring: 

Det er tid for at starte med at klargøre båden og hvis du skal skrabe bund af så husk at bruge det rigtige 

værktøj med sug på. Havnefogeden har udstyr til opsamling af rester af bundmaling og vil gerne rådgive om 

hvordan det gøres. Husk at det er miljøgiftigt affald der skrabes af bunden, så husk at passe på dig selv og 

omgivelserne. 

 

HUSK - Arbejdsdag torsdag den 19. marts kl 10:00: 

Sidste år havde vi stor succes med at arrangere en oprydningsdag på landpladsen. Det vil vi gerne følge op 

på ved at invitere til en oprydningsdag torsdag den 19. marts. Der skal beskæres buske og træer og vi vil 

leje en flis-maskine. Derudover er der almindelig oprydning på pladsen. Der arrangeres frokost for de 

fremmødte. 

 

Bestyrelsen 

 


