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Brand i båd

.

Så skete det også i Frederikssund Lystbådehavn - heldet var med os, og ikke
mindst en del snarrådige sejlere der opholdt sig på havnen denne lørdag
eftermiddag. De startede med at sprøjte vand på, imens andre løsnede
fortøjningerne på nogle omliggende både, til brandvæsnet kom og overtog
slukningsarbejdet. Desværre gik det også ud over nabobåden, da flammerne
var så voldsomme at man ikke kunne komme til denne.
Desværre har årsagen til branden ikke kunne klarlægges.
Men det sætter igen fokus på sikkerheden i havnen, og selv om årsagen ikke
var strøm fra land, skal vi indskærpe forsigtigheden med brug af landstrøm.
Vi ser alt for mange almindelige husholdningsledninger til bådene.

Strøm regulativ

Det er først både efter 1998 der er CE godkendt, og dermed opfylder
kravene til landstrøm om bord. I henhold til stærkstrømsregulativet er alle
både omgærdet af ”camping regulativet”, hvilket blandt andet indebærer at
kabler skal være min 2,5 m3 og have en max længde på 25m.

Sommerferie

Denne sæson må ind til videre betragtes som en af de bedre. Nok har der
været vind, men også masser af solskin. Det har også kunne mærkes på
antallet af gæster i området - der har været mange besøgende.
Vore havnefoged har haft travlt efter er blevet søsat, og ikke mindst er det
næsten lykkedes at få alle både langs med asfaltvejen i vandet eller flyttet.
Han har også fået lavet mange reparationer, samt meget oprydning, hvilket
heldigvis også er blevet bemærket af en del andelshavere.

Optagning

I lighed med sidste år vil det være godt, når du alligevel skal se til dit stativ,
samtidig at trække det store ukrudt op omkring pladsen hvor du skal stå.
Men selv om vi ikke er meget for at indrømme det, nærmer den tid sig hvor
vi skal forberede os på fast grund under kølen. Havnens materiel er sendt til
eftersyn så vi gerne skulle undgå stop når det hele går i gang. Det er måske
også tid til at få kigget på bukke og stativer om der er noget der skal
udskiftes eller bare have med oliekanden.

Juniorsejlcenter

Havnens bestyrelse har modtaget en kopi af de høringssvar der er sendt til
kommunen fra diverse interessenter. Alle interessenter er generelt meget
positive, men der rejses også en del principielle spørgsmål som skal afklares
i den kommende tid. Der har været holdt et særskilt møde omkring Havnens
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høringssvar hvilket forhåbentlig fører til, at skitsefasen genåbnes for at
der kan tages hensyn til de bemærkninger vi har fremlagt. Vi forventer
at den justerede projektskitse incl. det bagvedliggende projektgrundlagt
vil kunne fremlægges i sin helhed til debat på næste generalforsamling.
Vi er blevet enige med kommunen om at den politiske proces mht.
bevillinger osv. kan køre videre parallel i efteråret på basis af nye
aftalte rammer.
Referat fra mødet med Frederikssund Kommune vil blive lagt ud på
hjemmesiden.

Bavariatræf
I weekenden den 23. til 25. august afholder Dansk Bavaria Klub
lokaltræf i havnen. Klubben har meddelt at der kommer mellem 25 og
35 Bavaria både. Vi prøver at arrangere at de kommer til at ligge så
samlet som muligt uden at skulle flytte hele havnen. Se mere om
stævnet og hvad der sker på hjemmesiden under ”Forum”.

