
 

  

 

 

  
10. marts 2022 

Nyhedsbrev marts 2022  
 

Sæson 2022 starter 

En spændende sæson står for døren og vi bådejere er som køer lige før de skal på græs. 

 

Søsætning. 

Der er nu åbnet for søsætning på hjemmesiden. Under punktet medlemmer trykkes på ”Harba 

søsætning” og du bliver ført til en side hvor du booker. Du skal stadig taste dine bådoplysninger ind 

(lidt omstændeligt), men så svært er det heller ikke. Du kan få hjælp af havnefogeden eller en fra 

bestyrelsen til bookningen hvis det kniber. 

Der er søsætning torsdag, fredag, lørdag og søndag fra den 1. april og frem til 20. juni. Kun både 

med aftale med havnefogeden eller formanden kan blive på land. Vi forventer at der ikke står både i 

stativer på indkørselsvejen til havnen og at stativer bliver flyttet så der er P-pladser nok. 

I år vil der blive særlig fokus på både der henstår på land i flere år. Hvis en bådejer har særlig grund 

til at blive på land, skal det aftales med havnefogeden eller formanden. Vi bliver bedt fra 

kommunen om at gøre noget ved vores landareal og ved fælles hjælp kan vi godt gøre det bedre. 

Når båden er søsat, så tag alle løsdele med hjem så kun bunden af stativet står tilbage. Det er fordi 

vi vil flytte de stativer der kan give bedre plads til parkering og græsslåning. Husk at fjerne 

træstykker og andet der ligger i det høje græs – det ødelægger græsplæneklipperen med store 

reparationsudgifter til følge! 

 

Master. 

Når du tager din egen mast fra masteskur eller reol, så husk på at du ikke må flytte andres mast. 

Ring eller SMS til ejeren og lav en aftale med vedkommende om flytning. Det kan så være at man 

efter aftale kan flytte den (forsvarligt). 

 

Selskabsafgift. 

Faktura på den årlige selskabsafgift er sendt ud via Harba (for første gang). Betal ved at bruge 71og 

det 12-cifrede nummer på fakturaen, det gør det nemmere at identificere andelshaveren. Husk at 

betale i tide. 

 

Vagtplan 2022. 

Vagtplanen bliver udsendt separat til hver andelshaver og kan også ses på hjemmesiden. Det er 

vigtigt at vi understøtter vores fælles vagtplan så vi undgår tyverier og hærværk på vores både og 

havn. Hvis du er lejer af en plads, skal du have besked fra andelshaveren om vagtdatoen. Hvis du er 

i tvivl om hvornår det er, kan du altid spørge havnefogeden. 

 

Ny hjemmeside. 

Vores hjemmeside bliver opgraderet til en ny platform som supporteres flere år fremover. Den 

nuværende hjemmeside bliver nedlagt om få dage og den nye overtager direkte. Der vil være lidt 

begrænsede muligheder på den nye hjemmeside i starten. Der bliver udsendt en mail med 

instruktioner når den går i luften. 

 

P.B.V. 

Nils Dragsted 


