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Feriestart

Grupper af unges adfærd 
på havnen.

 

Så er det tid til at stævne mod andre kyster, og spændende 
havne. Flere har taget hul på årets sejerferie og havnen 
tømmes for flere og flere både. Heldigvis er sommeren startet 
med meget sol og varme og det har fået mange til at drage 
afsted.

Selv om vejret har været godt, har vi dog konstateret at 
besøgsantallet af gæster i juni måned har været færre end 
sidste år. Det kan skyldes det gode vejr, hvor gæster sejler 
direkte til deres mål i bunden af fjorden, og måske udnytter de 
mange skønne ankerpladser når vejret er så godt. 

Unges fester har desværre fået konsekvenser for vores gode 
intentioner med at skabe et bedre miljø på havnen, med borde 
og bænke, hvor man kunne nyde den smukke udsigt over 
fjorden. Til glæde for alle havnens brugere og gæster.

Det er træls når de få ødelægger det for flertallet, men vi 
vurderede at den eneste løsning på nuværende tidspunkt var at 
fjerne båsene med borde og bænke, samt badestigen, i håb om 
at det så ikke længere er så attraktivt for byens unge at opholde
sig her.
Dagene efter havde en del samlet sig på grillpladsen. Vi tog en
snak med dem og forklarede dem omkring forholdene på 
havnen og vores regler. De var kede af de skete og lovede at 
opføre sig pænt og rydde op efter sig. Her må vi konstatere at 
vi ser forskelligt på disse ting. Næste morgen flød det med 
bunker af affald på grillpladsen og i vandet og et par 
andelshavere måtte hjælpe havnefoged og formanden med 
oprydning og flytte borde og bænke på plads. Så konsekvensen
er desværre, at vi ikke vil have disse fest-sammenkomster på 
havnen. Den pågældende gruppe af unge kan åbenbart ikke 
opføre sig ordentligt. Se i øvrigt artiklen om problemet i 
Frederiksborg Amts Avis – de kan finde den under ”Nyheder” 
på hjemmesiden. 
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Per skal også have ferie og i perioden fra den 8. august til
den 29.august vil det ikke være muligt at optage eller 
søsætte både. Der vil være ferieafløser på, men det vil 
kun være muligt at købe diesel i tidsrummet mellem kl. 
8,00 og 10,00. Havnekontoret kontaktes på telefon 
20465718 for tankning.

Landarealet trænger fortsat til en del oprydning mange 
pladser ligner rent ud sagt en losseplads. 
Det er forståeligt nok at når du har fået din båd i vandet 
er det omkring det den det drejer sig om - vi skal trods alt
nyde sejlturene. Men du er fortsat ansvarlig for at din 
landplads er rydelig og ser pæn ud, og skulle du være ejer
af noget der ikke skal anvendes mere, og ikke selv har 
mulighed for at fjerne det, så sæt det ved siden af 
affaldscontaineren så det kan blive fjernet fra området. 

Som tidligere informeret vil det årlige arrangement 
Frederikssund For Fulde Sejl i år blive afholdt på 
Frederikssund og Marbæk lystbådhavne.

Her er der nu en mulighed for at vise venner og familie 
vores dejlige havn og der vil være rigtig mange 
aktiviteter for både børn og voksne.
Der vil blandt andet blive lavet et stumpemarked for 
maritime effekter på havnen. Se allerede nu efter på loftet
og i kælderen om du måske har noget liggende som andre
kan bruge og som du måske kan tjene lidt på.  

Vi vil gerne opfordre til at du deler informationen om 
dette arrangement med dine venner i andre havne, så der 
bliver så meget aktivitet denne dag som muligt. Husk at 
møde op den 20. august - for ud over at samles og feste 
går overskuddet til juniorafdelingen.

 Alle ønskes en god sommer på vandet.

Ferieafløsning

Landarealet

Husk 20. august
Frederikssund For Fulde 
Sejl

Stumpemarked


