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Generalforsamling

Efter en veloverstået generalforsamling med 60 andelshavere
fremmødt, er vi nu begyndt på et nyt år i havnen. Et af de
vigtige punkter, har været at igangsætte et generationsskifte i
havnens bestyrelse, for at sikre havnen drift fremadrettet. Vi
mener at tiden nu er inde, til at det kan lade sig gøre.
Vi har haft en meget velfungerende bestyrelse, der har
indarbejdet så mange rutiner, men vi mener at tiden er inde til
langsomt, at overdrage nogle af opgaverne til nye kræfter.
For at viderføre dette arbejde, har bestyrelsen gennem længere
tid set os omkring, for at finde andelshavere, der har lyst til at
gøre dette frivillige arbejde, og samtidig være med til at
udvikle havnen med nye ideer. Det fik vi også fin opbakning
til på generalforsamlingen.

Velfungerende havn

Gennem de seneste år har vi brugt mange ressourcer, for at
opnå den velfungerende havn vi har i dag, både økonomisk og
vedligeholdsmæssigt. Vi føler, at vi har skabt en klar
målsætning for havnens fremtid.
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Selv om havnen bude være gået i vinterhi, undrer de
mange der kommer på havnen sig over, hvad det er der
foregår med campingvogne, containere, og en lille båd
der sejler ind og ud af havnen døgnet rundt.

Vinterhi ?

Vild med Vand

Medhjælpere søges

Det er selskabet, der står for boreprøver i forbindelse
med den nye broforbindelse, der har lejet sig ind på
havnen frem til ultimo februar.
Snart kan vi se at lyset vende tilbage, og inden vi får set
os om, kan vi begynde at tænke på de forbedringer, der
skal foretages på vores båd, eller måske frister
bådmarkedet til nye investeringer.
For at være klar til den kommende sæson, er vi så småt i
gang med at gennemgå materiellet, og få planlagt de
reparationer og nyanskaffelser, der kan blive nødvendige.
Samtidig ser vi også på, hvordan vi kan gøre
vagtordningen mere attraktiv, og hvor vi også ser på en
mulig overvågning.
Straks i det nye år, går vi sammen med sejlklubben, i
gang med sommerens arrangement Frederikssund for
Fulde Sejl - Vild med Vand / Havnens Dag, der i lighed
med i år afholdes på lystbådehavnen lørdag den 10. juni
2017.
Vi søger i den forbindelse nogle andelshavere, der med
en lille indsats, vil være med til sætte sit præg på denne
dag. Vi får brug for ekstra hænder, så meld dig hos
formanden hurtigst muligt.

Hjertesuk fra havnefoged

Det kan godt være vi nærmer os hjerternes fest, men her
et lille hjertesuk fra havnefoged og bestyrelse - Der er
nogle andelshavere, der lader hånt om de regler vi har på
havnen - master og bomme ligger og flyder på
mastepladsen. Vær nu sød at flytte disse til
mastereolerne, så undgår vi at samle dem i en bunke, når
andre skal til at klargøre deres master.
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Tak for hjælpen

Vi ønsker herigennem også at sige en tak til alle, der har
bidraget med en hjælpende hånd på havnen gennem året.
Det er både med til at skabe sammenhold, og ikke
mindst er det meget nemmere når opgaver skal klares.

Med dette årets sidste nyhedsbrev, ønsker
havnefoged og bestyrelse alle en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår,

