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Så skete det igen. Når skolernes sommerferie slutter kommer den længe ventede sommer 
forbi Danmark. Vi må nok erkende at det har været en sommer hvor alt for mange både har 
ligget alt for stramt i fortøjningerne. Denne weekend blev en af de mere aktive på fjorden 
med en stabil vejrudsigt - og så skulle bådene udnyttes. Desværre parkeres der ikke altid med
omtanke på havnearealet. En bil blev låst inde mellem parkerede biler omkring, så 
formanden blev hidkaldt, og måtte løse problemet ved at flytte på et par af stativerne.

Med det nye hegn på bro 5, har havnen fået et gevaldigt løft. Det ser indbydende ud når man 
kommer sejlende hertil. De nye opholdsbåse med borde, indbyder folk til at slå sig ned, og 
opleve fjordens aktiviteter på nært hold  – især på de varme dage. 
For at holde områderne så rene som muligt, har vi besluttet at opstille affaldsstativer, i håb 
om at det kan være med til at få folk til at rydde pænt op efter sig. Disse skal dog ikke bruges
til andelshavernes kabys affald, der fortsat skal afleveres i de opstillede containere.

Hegnet har været en stor opgave at få rejst og opgaven er ikke løst uden en hjælpende hånd. 
Her skal lyde en kæmpe tak til C-holdet og alle øvrige andelshavere der har meldt sig – 
Mange, mange tak for indsatsen. Vi havde ærligt talt ikke regnet med at få hegnet op før 
sidst på sæsonen. Takket være indsatsen blev hegnet færdigt på rekordtid. 

Det er rigtigt dejligt at der er kommet så mange rosende ord for denne løsning, både fra 
havnens brugere og sejlere udefra. Især når der har været lagt mange kræfter i opgaven fra så 
mange sider. Det er en rigtig win-win-win situation for havnen. Vi har som ønsket fået 
fjernet betonmuren, fået en pæn løsning og ikke mindst en løsning som tilfredsstiller 
forsikringen. 
 
Havnefogeden har også været igennem en større oprydning rundt i krogene, og fjernet alt det 
jord og ukrudt der havde ophobet sig langs stenene på den asfalterede mole. Det er blevet 
rigtigt pænt , og en af de mange synlige ting der er sket. 

Vi skal nu i gang med at montere det indkøbte stativ til opbevaring af de lange master så alt 
er klar inden der skal rigges af. Med opstilling af stativet får vi løst den kaotiske opbevaring 
af masterne på græsplænen og på klargøringspladsen. Vi forventer at disse selvbestaltede 
nød-opbevaringspladser vil være ryddet den kommende vinter. 
Stativerne vil som udmeldt blive stående til vi får etableret en permanent løsning med et nyt 
masteskur. Det skal vi have byggetilladelse til så det kan godt tage lidt tid. Selve udseendet 
og indretningen kommer vi tilbage til. 

Når båden skal på land vil du opdage at nogle af de stikontakter der er på landarealet ikke 
længere er en almindelig trebenet stikkontakt, men en CEE stik som findes på broerne. Vi 
påbegynder her i eftersommeren en gennemgang af de alle de ødelagte gamle stikkontakter, 
så forbered dig med et adapterkabel, så du kan benytte strøm ved båden.

En længe ventet udskiftning af de udtjente fri/optaget skilte vil ske løbende. Vi har indkøbt 
nye og tidsvarende skilte hvor samtlige skilte bliver påført pladsnummer på den røde side og 
pladsbredde på den grønne. Så nu har gæstesejlere bedre mulighed for at se om pladsen har 
den størrelse der er brug for ,hvis du husker at vende skiltet 

Fortsat god sommer – der kan være mange gode ture tilbage på fjorden hvis det gode vejr 
fortsætter. Vi har fortjent det! 
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