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.Ferie
Flagalle
Ny grill
Oprydning
Skitseprojekt 
Jollecenter
Ferieafløser

Ferien nærmer sig med raske skridt, og bådene der skal i vandet i år er ved at 
være søsat. Samtidig har vi for en gang skyld fået løst problemet med både 
der tidligere ”holdt sommerferie” langs med asfaltvejen, så vi får en noget 
pænere indkørsel til havnen samt forbedrede parkeringsforhold.

Vi har også gjort et tiltag for at byde gæster velkommen til Frederikssund 
Lystbådehavn, hvor der nu er opsat 3 flagstænger for enden af molen med flag 
med havnens nye logo, så sejlere på fjorden ikke er i tvivl om at vi er et besøg 
værd. Der er samtidig indkøbt et Dannebrog, som havnefogeden kan hejse 
ved stævner og festlige lejligheder.

Vi vil opfordre til at der ryddes betydeligt bedre op ved stativerne når båden 
er kommet i vandet. Det er en af de små ting der skal til for at havneområdet 
forskønnes.

Der er nu blevet opsat en permanent grill på grillpladsen, som vi ønsker 
rigtigt mange vil benytte.

Der er nok en hel del der har undret sig over de røde pæle der er sat ned på 
det grønne område ved klubhuset. Det er Jollecentret der er i gang med et 
skitseprojekt, med forslag til et nyt jollecenter. For at bestyrelsen kunne 
forholde sig til placeringen af den nye bygning blev det det aftalt at der skulle 
afsættes pæle for at synliggøre projektets størrelse. Bevillingen til et projekt 
skal behandles af politikere, og på Frederikssund Kommunes budgetseminar i 
juni for at komme med på budgettet i 2014. Det har været en ret presset 
proces og vi har kun haft kort tid til at udarbejde et høringssvar i lighed med 
de øvrige involverede parter. 

Vi foreslår i vores høringssvar (se næste side) at der etableres en forlænget 
skitsefase med henblik på at revidere skitseprojektet. Havnen – og andre 
interessenter - skal i denne omgang inddrages mere i skitsefasen. 

Når vi hører om det bliver taget med til budgetforhandlingerne vil vi hurtigst 
mulig indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, for at orientere hvad 
det vil betyde for havnen, da vi skal afgive et stykke af det grønne område. 

Igen i år vil der i havnefogedens ferie, være en afløser der vil stå for 
opkrævning af havnepenge, og salg af diesel, det vil dog kun være muligt 
at tanke mellem kl. 9.00 og 10.00.
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Skitseprojekt 
Jollecenter
Udslip af bundvand

Det er på det seneste konstateret at der er bådejer der har lukket 
bundvand med olie / diesel ud i havnebassinet, hvilet er strengt ulovligt, 
alt bundvand skal afleveres i tanken i miljørummet. Det kan bliver en 
meget bekostelig sag, for den enkelte bådejer hvis dette overtrædes.

Hovedtrækken i vores høringssvar er:

o Det fremsendte skitseforslag er spændende.  Men der er en række 
forhold der gør os betænkelige. Forslaget er fremkommet meget 
sent til Havnens bestyrelse, hvorfor der ikke har været mulighed 
for som forudsat at fremlægge materialet for havnens 
andelshavere. Vi må derfor tage forbehold for beslutninger taget 
på næste generalforsamling. 

o Der er ikke en samlet afklaring af en lang række forhold, blandt 
andet centerets driftsøkonomi. Hele projektgrundlaget hviler 
derfor stadig på et meget spinkelt fundament. 

o Skitseforslaget fylder reelt pga. udformningen ca. 500-600 m2, 
langt mere end forventet. 

o Vi får et problem med de master der i dag ligger på græsplænen - 
behovet skal nu løses af havnen på andre arealer.   

o Parkeringsforholdene vil blive påvirket negativt ved indgangen til 
molen. Det er ikke omtalt i skitsen. Heri ligger underforstået, at 
havnen efterfølgende må håndtere dette problem. 
    

Havnens bestyrelse foreslår at der etableres en forlænget skitsefase med 
henblik på at revidere skitseprojektet. 

Det fulde høringssvar er lagt ud på havnens hjemmeside under ”Om 
Havnen/Nyheder/ Høringssvar”
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Skitseforslag 
Jollecenter
 – grundplan 


