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Det lysner og alle håber, at vi snart har vinteren bag os. Nu venter vi bare 
på lidt varme, og så er det tid til at komme i gang med det gode skib, der 
har stået gemt under presenninger gennem den kolde vinter,.
Med den milde vinter, har vi sluppet for at sætte gang i luftanlægget, der 
skal holde isen væk fra servicebroen, hvilket har sparet på strømmen.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi for en gang skyld er kommet 
gennem en vinter uden nævneværdige skader. Det betyder at vi nu kan 
begynde at interessere os for, hvilke områder vi skal prioritere at investere
i. Der er områder der trænger mere end andre.
Vi venter på tilbud på renovering af beddingen og et forslag på den bedste
løsning, med hensyn til at renovere de jernplader der er oven vande - det 
er dem der har begyndende tæring. Hvis det lykkes at komme frem til den
rigtige løsning, er planen for renovering af beddingen, at det sker i 
august/september, og at beddingen selvfølgelig er lukket i den periode.
Mastekranen ser vi også på - er det muligt at finde den rigtige løsning, så 
den eventuelt kan være klar til når masterne skal af.

Som tidligere nævnt, har der været stor aktivet på havnens område 
vinteren igennem. Containere der har huset både materiel og kontor for 
boreholdet, der har taget boreprøver til den nye bro, har været placeret på 
vores havn. De har også sejlet vandet tyndt med fartøjerne, der forsynede 
boreplatformene med materiel, diesel og mandskab. Da man arbejdede 
hele døgnet, havde ”brobisserne” også brug for at kunne bo i deres 
campingvogne, der var linet op på området. 
At området i vinter pludselig blev til et arbejdsområde, har betydet at 
havnen har fået lidt havneleje. Det har dog også involveret havnefogeden 
indimellem, selv om han afspadserer i denne periode. 
Borefolkene har været særdeles tilfredse med det positive samarbejde 
med havnen, og vil derfor meget gerne have mulighed for at komme igen,
skulle det blive aktuelt.

Der er nu monteret nye el-tavler på en del af landpladsen, de er forsynet 
med cee stik, hvilket betyder at det er samme stik som på broerne. 
Ydermere er tavlerne forsynet med teimer, så når du skal bruge strøm skal
den grønne knap aktiveres, herefter er der strøm på tavlen i 6 timer. 

Dagene bliver 
længere.

Større projekter.

Borebisserne har 
sagt farvel.

Nye landstik.



 Nyhedsbrev
  
   Årgang 6 nr. 54

      Marts 2017

Medio marts vil havnefogeden begynde at klargøre havnen for den 
kommende sæson. Der er buske der skal beskæres, huller i vejen skal 
fyldes, og moleområdet skal ryddes for vinterstormenes 
efterladensskaber.

Men inden du for alvor går i gang, så se lige på området, hvor din båd 
står, før du pakker den ud. Der er store chancer for at de gamle brædder, 
og alt det du troede du skulle bruge i efteråret, blev efterladt. Hjælp nu 
med at fjerne det, og lad nu være med at bare flytte det ind under 
nabobåden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere det på kommunens 
genbrugspladser, så aflever det på området ved siden af 
affaldscontaineren, så entrerer vi med en vognmand. 

Som tidligere beskrevet, afholdes Havnens dag den 10. juni, og vi får 
derfor brug for nogle frivillige. Styregruppen har gennem vinteren 
udarbejdet de overordnede rammer for dagen, og er nu gået i gang med at 
få tilsagn fra udstillere og folk med ansvar for aktiviteter, men vi mangler 
nogle, der kunne tænke sig at stå for stumpemarkedet - har du lyst, så 
kontakt formanden.

For at kunne deltage i puljeordningen, er det vigtigt at du har meddelt 
havnen at du ønsker at udleje din plads for sæsonen 2017. Så husk, at kun
de andelshavere der har givet besked inden 1. april, kan deltage i 
ordningen

Efter borefolkene forlod havnen, blev det ene toilet igen åbnet. Desværre 
er der nogle der har været så uforsigtige, at smide en cigaret eller lignende
i papirkurven på det ene udvendige toilet. Resultatet er blevet at toilettet 
er sodet til. Heldigvis udviklede branden sig ikke yderligere, men det 
kræver et større rengøringsarbejde, før toilettet igen er brugbart. Vi 
minder om, at der er rygeforbud i hele klubhuset, hvilket selvfølgelig 
også omfatter toiletterne.

Igen i år vil vi afholde et fælles informationsmøde for havnens nye 
brugere .Bestyrelserne for Frederikssund Lystbådehavn og Frederikssund 
Sejlklub, vil gerne bidrage til at du kommer godt ind i fællesskabet og vil 
hermed invitere dig og din familie til et uformelt – og måske lidt forsinket
- velkomstmøde den 5. april 2017. Nærmere oplysninger sendes til de 
nyeste andelshavere.

Oprydning ved din 
vinterplads.

Medhjælp til 
stumpemarked.

Udlejning.

Brand i papirkurv.

Møde for nye 
andelshavere.
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