12. september 2021

Nyhedsbrev september 2021
Generalforsamling 2020.
Ja, du læste rigtigt. Endelig kunne vi få afholdt den udskudte generalforsamling fra 2020, torsdag den 2.
september 2021. Vi var ca. 60 andelshavere og mange af dem nye andelshavere. Dejligt med god opbakning.
Forsamlingen besluttede at hæve andelsafgiften med 5%, men først gældende fra det nye regnskabsår. Det
for at undgå for meget administration og ekstra opkrævninger.
Der blev afholdt valg og den nye bestyrelse 2021 ser således ud:
Formand Nils Dragsted
Næstformand Erik Rasmussen
Kasserer Erik Vilhelmsen
Sekretær Mik Fallesen
Webmaster Lennart Bess
FD repræsentant Niels Laursen
Suppleanter Henrik Hoffmann og Caspar Sørensen
Vi diskuterede stabelbare stativer, tanktømningsanlæg, udskiftning af flydebroerne og det kommende
Maritime Center. Det bliver en spændende fremtid havnen går i møde. Det detaljerede referat fra
generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden.
Det er lidt specielt at vi allerede til november/december 2021 skal afholde den ordinære generalforsamling
2021, men mere herom på et senere tidspunkt.
Torsdagsholdet.
Torsdagsholdet mødtes den 9. september til et par timers hygge og oprydning. Morgenkaffe samt afsluttende
frokost i det gode vejr blev nydt af de fremmødte. Det er dejligt at andelshaverne møder op til det. På
programmet var oprydning i masteskurene inden sæsonen for masteopbevaring starter.
Det kom der 2-3 fulde læs af træ, metal og andet skrammel ud af som efterfølgende blev kørt på
containerpladsen. Næste dag med torsdagsholdet bliver den 7. oktober kl 10-12.

Afrigning.
Flere andelshavere er begyndt at afrigge bådene. Når master skal lægges
ind igen, så HUSK at sætte navn og pladsnummer på. Hvis I mangler en
markat kan I få en hos havnefogeden.
Der er ved at blive opstillet ny mastereol ved siden af den anden. Det
betyder at der IKKE bliver master på græsplænen til vinter. Nu burde der
være pladser nok til alle masterne.

Optagning.
Bestilling af optagning foregår via hjemmesiden og Harba. Som nævnt på
generalforsamlingen skal vi stadig indtaste data for båden (desværre),
men vi arbejder på at simplificere indtastningen. Bestilling bekræftes af
havnefogeden og man får en mail med bekræftelse på bookningen.
Bestil i god tid og vær klar med stativ og medhjælpere.
Sidste optagning af både er 15. november. De både der evt skal overvintre i vandet skal aftale med
havnefogeden om plads og husk at der skal udfyldes en kontrakt for vinterplads i vand.
Nye andelshavere.
Der bliver indkaldt til informationsaften for nye andelshavere den 29. september kl 19.00 hvor havnen og
sejlklubben vil informere om hvordan det er at have båd i lystbådehavnen og hvad sejlklubben kan tilbyde.

P.B.V.
Nils Dragsted

