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Kold start på sæsonen

Haldor Topsøe Cup

Junior sejlcenter

 

Selv om kalenderen fortæller os at vi er kommet ind i 
maj måned, har det været en kold start på sæsonen 2017, 
og det har da også kun været den hårde kerne, der har 
været meget aktive med forårsklargøringen. 
Meteorologerne lover nu at et højtryk er på vej, så ved vi 
at der bliver trængsel ved beddingsvognen. Her er vores 
havnefoged meget imødekommende, for at hjælpe alle så
godt som muligt ud i det våde element.

Haldor Topsøe cup - det store jollestævne sejlklubben 
skal afholde  den 20. og 21. maj, vil blive et meget stort 
arrangement med rigtigt mange sejlere både på land og 
på vandet. Det betyder at det ikke vil være muligt at 
bruge mastekranen, dieselstanderen og servicebroen de 
to dage.

Vi har været indkaldt dialogmøde med kultur og 
fritidsforvaltningen i Frederikssund Kommune, med 2 
store punkter på dagsordenen.

 Havnebad i Frederikssund Havn 
 Byggeri til Juniorsejlcenteret.

Der var en meget positiv dialog omkring havnebadet, og 
givet mange gode forslag som man bør se på i 
projekteringen.

Med hensyn til jollecentret som er på budgettet for 2018, 
var det svært at finde ud af , hvor på nuværende 
tidspunkt står. Kommunen har modtaget et forslag fra 
vikingerne om at skabe et ”Vikingernes Verden” på 
Kalvøen. Spørgsmålet er, om Byrådet ønsker at tænke 
projekterne sammen til en helhedsplan for området.

I den forbindelse har Frederikssund Kommune ansøgt 
om ophævelse af strandbeskyttelseslinien fra 
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Det vil betyde at der bliver mulighed for at bygge et hotel i 
forbindelse med Restaurant Kalvøen.
Det får dog muligvis den konsekvens, at roklubben bliver 
hjemløs, da de ligger på et areal der ejes af Kalvø Selskabet.

Men roklubben er meget velkommen hos os. Havn, sejklub og
kommune er enige om, at det vil være et positivt løft til 
vandsporten, at samle alle vandaktiviteter på havnen. 

Vi har derfor, i den nye lokalplan, udvidet de områder, vi 
ønsker at der kan bygges på, så vi ikke risikerer at blive 
begrænset i en eventuel  udvidelse.
Nu venter vi bare på om politikerne står ved det der er 
budgetteret, eller om de sætter alt på stand by til efter 
kommunevalget.

Havnefogeden har nu monteret de indkøbte redningsstiger og 
bådshager, og er i gang med at påsætte gul refleks på pælene 
ud for de steder, hvor der findes redningsstiger. Hvis nogle 
skulle være så uheldige at falde i vandet er det i fremtiden 
lettere at komme op. Når det sidste er monteret, vil vi ansøge 
Flid og Trygfonden om at blive godkendt som Sikker Havn.

Til slut et råb om hjælp fra havnefogeden - gør nu som 
derhjemme ryd op.
Kig en ekstra gang på området på landarealet hvor din båd har
stået. Få fjernet det der ikke skal genbruges, og læg resten 
pænt i stativet.
Vi har i den kommende tid mange ting vi skal diskutere med 
diverse offentlige instanser, og det er trods alt nemmere, når vi
kan fremvise et pænt og rydeligt område.

Hotelplan på Kalvø

Roklubben skal være 
velkommen
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