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Nu begynder sæsonen
for alvor

Det er gået lidt langsomt med at få bådene i vandet i år, men nu
ligner havnebassinerne igen en aktiv havn. Årsagen til at der ikke
har været det store pres på søsætningen skyldes sikkert det kølige
forår og at mange bådejere nu er mere fleksible mht. hvornår de
ønsker at foretage klargøringen.
Det er med glæde at vi kan se at der stadig kommer nye bådejere til
og en del af vore andelshavere har da også meldt til havnefogeden,
at de ankommer med nye og større både. Det giver selvfølgelig
havnefogeden lidt udfordring med at finde egnede pladser, men
foreløbig er det gået smertefrit og med stor velvilje fra andre
bådejere.

Bro 5 afskærmning Frivilligt arbejde

Som nævnt tidligere er vi i gang med at få produceret materialer til
en ny afskærmning på bro 5.
Det er lykkedes os at få konstrueret afskærmningen på en sådan
måde at det i tilfælde af storm meget hurtigt kan lægges ned på
broerne. Vi har lavet en prøveopstilling inden den endelige
produktion blev sat i gang for at se hvordan det vil fungere, og her
fik vi mange positive reaktioner. Der bliver etableret 2
opholdsområder med borde og bænke, hvor det vil være muligt at
følge aktiviteterne på fjorden og eventuelt hygge sig omkring en
grill.
Materialerne bliver leveret i sommerferieperioden så vi regner med
at monteringen først kan starte for alvor i august. Vi håber på at
kunne samle mange frivillige andelshavere som hjælpere.
Denne gang er det ikke en manddomsprøve for at se hvor mange
hammerslag der skal til for at slå søm i. Det bliver meget mere
humant, vi skal ”kun” bore huller (men mange huller) og der skal
skrues bolte i.
Så har du lyst til at deltage vil det glæde os hvis du vil sende en
mail til havnefogeden eller formanden. Vi skal nok oplyse nærmere
om tidspunktet når vi kender leveringstidspunktet. Og vi vil
selvfølgelig se om vi kan stable lidt frokost på benene så vi
samtidig kan få en hyggelig dag ud af det.
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Oprydning

De bådejere der har forladt vinterpladsen, bør nok lige gå en
omgang omkring der hvor båden har stået, og få samlet stativ dele
sammen så det fylder så lidt som muligt. Det er med til at
”forskønne” området bare en lille smule så det ikke ser så rodet ud
på pladsen. Samtidig bedes du fjerne det affald der ikke lige i den
hektiske søsætningsstund blev båret hen i containeren.

Salgsliste

Selv om der på nuværende tidspunkt er en del andele på salgslisten,
omsættes der dog stadig pladser. Når havnen ikke har mulighed for
at sælge andelene, viser det sig at købere og sælgere som regel
alligevel får kontakt med hinanden. Det skal igen bemærkes at
ingen handler kan gennemføres uden de bliver godkendt af havnen.
Så er vi sikre på at alt går korrekt til og at vi ved hvem andelene
tilhører. Det er vigtigt at huske på at ejere af en andel er forpligtiget
økonomisk til den er afhændet, hvad enten man er ejer af en båd
eller ej.

Dieseltank

Vores nye dieseltank er nu installeret og den gamle tank er
afblændet efter forskrifterne. I skrivende stund mangler vi at få de
sidste dokumenter frem til kommunen for at kunne afslutte sagen.
Det var et krav at den skulle skjules bag et hegn så vi valgte at
forny og forlænge hegnet omkring affaldscontainerne for at få en
harmonisk løsning. Vi er tilfreds med resultatet og samtidig fik
havnefogeden lov til at udfolde sig som tømmer. Resultatet skal han
skal have stor ros for. Vi håber samtidig at denne løsning er med til
at skjule at der står en olietank her så det ikke frister svage sjæle til
at øve tyveri/ hærværk på den.
Vi har derfor også besluttet at bommen altid bliver aflåst om
aftenen, og vi er samtidig ved at finde en løsning, så det bliver
umuligt at flytte de store kampesten så – ja, det lyder utroligt –
ingen kører ud til deres båd i bil når havnefogeden er gået hjem.

Wi-fi i klubhuset

Har nu fået installeret Wi-Fi i klubhuset til almen afbenyttelse.
Netværket hedder FD-Havn. Passwordet findes på opslagstavlen i
klublokalet.

