7. september 2022

Nyhedsbrev september 2022
Efteråret er på vej.
Det betyder at vi snart begynder på
bådoptagning. På hjemmesiden booker du
optagning via Harba.
Vi har i bestyrelsen besluttet at de 3 rækker af
både (angivet med rødt i billedet) der står ved
indkørselsvejen skal i 2023 være i vandet eller
flyttet. Havnefogeden vil ved optagning give
meddelelse om at området skal være ryddet
senest 15. maj. Hvis andelshavere ikke
forventer tidlig isætning, må der laves en
aftale om flytning til et andet sted på
landarealet.
Vi har haft 61 både der har stået på land hen over sommeren. Hvis vi vil have gode relationer og muligheder
for forlængelse af vores lejeaftale på landarealet med kommunen, SKAL vi have ryddet op på landpladsen.
Vi har de sidste 2 år rykket stativer på indkørselsvejen så parkering er mulig. MEN da der henstår både
sommeren over og græsset er svært at holde nede, så ligner området desværre et misligholdt areal. Det vil
kommunen bruge som pressionsmiddel i forbindelse med en ny lejeaftale.
Vi diskuterer i bestyrelsen om anskaffelse af stabelbare stativer. Det vil give muligheder for at optimere
bådoplaget, give mere fleksibilitet på landarealet og at havnefogeden bedre kan flytte bådene. Vi har
besluttet at anskaffe et par prøvestativer.
Vores gamle beddingsvogn bliver til foråret udskiftet med en ny. Vognen er mere end 18 år og er for længst
udtjent. Vi har tjent penge de sidste 8 år ved at holde den kørende, men nu går den ikke længere.
Torsdagsholdet
Der vil igen være mulighed for at komme og give en hånd med torsdagsholdet. Denne gang bliver det
torsdag den 8. september. Vi starter som sædvanligt med morgenkaffe kl. 10 og slutter af med lidt
håndmadder og noget at drikke.
Martimt Center og helhedsplan for havnen.
Der arbejdes ihærdigt med kommunen om hvad der kan lade sig gøre med Maritimt Center og
helhedsplanen. Der er nedsat arbejdsgrupper der skal udforme det program og materiale som
arkitektkonkurrencen i starten af 2023 skal handle om. I det kommunale budget for 2023 står der penge afsat
til Maritimt Center, så projektet fortsætter som planlagt. Havnen bliver presset på vores landareal og det skal
vi forhandle med kommunen om i forbindelse med en ny helhedsplan og senere en lejeaftale.
Bestyrelsen fremover.
Vi mangler stadig personer, specielt med kompetencer i det økonomiske område, til den fremtidige
bestyrelse og opfordrer andelshavere til at melde sig til formanden hvis de har lyst til at give en hånd med.
Det bliver nogle spændende år og vi håber på en god udvikling af havnen.
P.B.V. Nils Dragsted

