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Så har de fleste overstået ferien, og bådene begynder at vende 
tilbage til deres faste plads i havnen.
Ferievejret har der ikke været meget at klage over, bortset fra 
at det har været svært at skærme for solen ude på havet, hvor 
man har oplevet de særeste anordninger hængt op for at tage 
det værste.

Sæsonen er selvfølgelig ikke slut, men i havnen begynder 
forberedelserne på at bådene skal på land. Når du beslutter at 
din sejlsæson er slut – tidligt som sent, ønsker havnefogeden 
at båden tages på land så den kan pakkes bort i ro og mag.

Vi har gennem sommeren fået renoveret og opdateret dele af 
vores anlæg, det skulle gerne give en oplevelse af en forbedret
havn.

Vi har, for at beskytte vantskruer m.m. på masterne, fået lagt 
gummibelægning på masteområdet ved det store masteskur, 
der er kommet en ny dieselstander samt komplet ny dobbelt 
rørføring fra tanken, med trykfaldsalarm så vi har sikret os 
mod utætheder. Senest også slangeoprul som sikrer at slangen 
ikke bare ligger og roder på servicebroen.

Vores kædebrønde er forsynet med nye og sikre 
aluminiumsdæksler, da ophængene til de gamle dæksler var 
begyndt at smuldre væk, og man i værste fald kunne risikere 
at træde ned i hullet. De nye er lavet større en de gamle, og 
ligger dermed oven på broen så dette ikke kan ske.

Ferien overstået.

Ny belægning på 
masteplads.

Nye brøndæksler.
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Master der ikke er sat på 
båden SKAL mærkes.

Olie spild.

Hvis du ikke har sat din mast på båden i år og ikke fået 
sat navn og plads nummer på masten, skal du hurtigst 
mulig gøre dette. Det er kun er få af de master der fortsat 
ligger i masterummene, der har navn og plads/telefonnr. 
på, og det er nødvendigt, har vi brug for at kontakte de 
enkelte masteejere. Skulle du samtidig have opdaget at 
din mast er kort nok til at ligge i et kortere rum, må du 
meget gerne flytte den på rette hylde, og start gerne med 
at lægge dem øverst.
Det samme gælder for de master der ligger udenfor på 
bagsiden af butikken. Her ligger træmaster som vi ikke 
kan relatere til nogle både i havnen, så har du en træmast 
her skal den mærkes. Ikke opmærkede master som har 
ligget i årevis, vil på sigt blive fjernet.

Som nogle måske har set, har der været lagt 
flydespærring rundt om et par både, og det var ikke fordi 
det var nogle af de både der lækkede olie, men vi havde 
besøg af en gæstesejler som fandt en mindre oliefilm i 
havnen, og som syntes skulle meldes til SOK (mængden 
var som i et æggebæger). Straks kom beredskabet, og 
sammen med formanden vurderede beredskabsmanden at
det nok ikke kunne belaste miljøet, men hidkaldte 
alligevel indsatslederen, så vi var sikre. 
Det blev besluttet at prøve at opsamle olien, med et par 
flydespærringer, da det nu var rapporteret gennem SOK.
Det har senere kunnet konstateres at små mængder 
kommer flydende sydfra, og samler sig i læ inde i 
havnen.
Beredskabet har herefter bedt brobyggerne om at 
gennemgå samtlige maskiner for at se om der skulle være
en lille lækage.
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Desværre set det ud til at gæstesejlerne i år ikke har 
besøgt fjorden, der har været færre gæster både i vores 
egen havn samt Føtexhavnen, og samme melding hører 
vi fra andre havne, men det gode vejr har måske fået 
sejlerne til at blive ude på havet.

Og netop vejret arter sig indimellem lidt anderledes, med
en pludselig storm midt i august, med kraftige vindstød, 
også i havnen. Det viste os vigtigheden af at altid sikre at
vores fortøjninger og andet udstyr til at modstå det 
værste vejr..
Om aftenen torsdag d. 9. august måltes vindstød på 22-
23 m/s, fredag morgen blæste det stadig 15- 18 m/s. 
Havneanlægget blev ikke berørt af blæsten, men 
desværre var der mange både hvor fortøjningerne var for
løse, bomme der ikke var ordentligt fastgjort, blafrende 
sejl og andre løse ting. Der var heldigvis nogle bådejere 
der havde overnattet i havnen, og som om morgenen 
opdagede at flere både havde brug for hjælp, og derefter 
fik travlt med at justere fortøjninger og sikre diverse ting
på bådene.
Desværre var der også en mast som var væltet af en 
båd og hang i nabobådens rig. Det lykkedes at få fat i 
de implicerede bådejere, som hurtigt kom på havnen.
Ved fælles hjælp blev masten løftet fri af naboriggen 
og lagt ind på broen. Det virkede umiddelbart som 
om vantskruerne ikke var tilstrækkeligt sikrede, 
hvorfor de havde skruet sig selv løse. Husk derfor 
altid at sikre jeres vantskruer med splitter, 
kontramøtrikker eller andet. Husk også at jeres 
fortøjninger skal have en tilstrækkelig dimenssion og 
sørg for at båden ikke kan ramme bro, 
landgangsstige eller nabobåd. 

August storm.


