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Nu hjælper det på at få tømt landarealet for både, og med den start på 
sommeren vi har fået, er der flere der allerede har taget de første togter og 
oplevet Danmark fra sin venlige side.

Når båden er kommet i vandet, er det selvfølgelig vigtigt, at du jævnligt 
bliver holdt øje med fortøjningerne og at fald og sejl sidder som det skal. 
Vinden har det jo med at skifte, så den måde du har fortøjet på er måske 
ikke længere hensigtsmæssig i forhold til din nabo.

Og i andre tilfælde skal du se efter om der måske er nogle der har fundet 
plads for familieforøgelse på båden – se billede. 

Vi har fået en del nye andelshavere, og flere har skiftet den gamle båd ud 
med en nye, og det giver selvfølgelig havnefogeden en del udfordringer 
for at få kabalen til at gå op med hensyn til placering af den enkelte båd, 
da det som regel ikke er mindre både der bliver skiftet til. Men foreløbig er
det gået rimeligt.

Hvis vi skal stole på metrologerne kan det gå hen og blive en god sommer 
og du kan roligt begynde at planlægge sommerens togter. Du kan for 
eksempel bruge Havneguiden til at gå på opdagelse for at finde nye havne 
og øer som du måske ikke lige havde tænkt på. Badevandet har allerede på
nuværende tidspunkt en god temperatur og så findes der mange strande der
er et besøg værd.

Vores smed har fået leveret de nye aflastningsfjedre til krydskæderne på 
bro 5, og er nu i gang med at fremstille øjebolte så de kan monteres. Vi 
forventer at de bliver leveret ultimo juni, så vi kan gå i gang med 
monteringen lige efter. Det er tungt grej, så vi kommer nok med en 
opfordring om nogle hjælpende hænder, men det vender vi tilbage til når 
vi har prøvemonteret de første.
Vi arbejder stadig med at finde en løsning på hvordan vi får repareret den 
ponton der er revnet på bro 5 så også den bliver klar til efterårets storme.

Der er flere sejlere der på den hårde måde, fundet ud af at der for tiden 
fiskes efter makrel med flydegarn i fjorden. De har fået net i skruen eller 
hængende på køl og ror. Vi har derfor henvendt os til formanden for 
fritidsfiskerne, som har lovet at opfordre sine medlemmer til at sørge for 
korrekt afmærkning og fornuftige placeringer. Hvis der er nogle af jer der 
har navn/nummer på ejeren af garnene (det skal så på vagerne) bedes de 
meddele dette til havnefogeden da vi har en mistanke om at garnene ikke 
er korrekt afmærket om natten.

Familieforøgelse

Havnens tilstand

Flydegarn ved 
dæmningen



 Nyhedsbrev
  
  Årgang 6 nr. 48

   Juni 2016

Havnefest – 
Frederikssund for 
fulde sejl

Spildolie

Den 20. august afholdes Frederikssund For Fulde Sejl i år på 
lystbådehavnen. Det vil I hører meget mere om senere. 

Vi vil blot allerede nu oplyse at der også bliver arrangeret et marintimt 
loppemarked, og opfordrer jer hermed til allerede nu at se efter i gemmerne 
om der skulle være noget som andre kan have glæde af. 

Der kommer mere information om dette senere, men det er måske en ide at 
planlægge weekendturen til: Oplev Frederikssund Lystbådehavn på en 
anderledes måde.
Samtidig har du mulighed for at invitere andre sejlere til havnen da der ikke 
bliver krævet havneafgift denne dag.

Oprydning på pladsen er fortsat mangelfuld, så prøv lig at se på landpladsen 
hvor du har stået gennem vinteren om der stadig ligger noget der burde være 
afleveret i affaldscontaineren, for det er jo nok ikke naboen der har sat det på
din plads.

Det samme gælder hvis du foretager olieskift på motoren når du er kommet i
vandet, så er det jo ikke rimeligt at du placerer en dunk med spildolie ved 
siden af de grønne affaldscontainere på molen så havnefogeden skal bære 
det op i miljøcontaineren.

 


