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Kong vinter overrumplede os desværre indenom.
Da frosten satte ind startede havnefogeden bobleanlægget. Desværre kørte det kun ganske kort tid, og
efter diverse undersøgelser af elektrikeren, kunne han fortælle at motoren var stået af. Det var torsdag
aften og vejrudsigten stod på hård frost, gode råd var dyre. Fredagen blev brugt til at finde den rette
pumpe. Heldigvis havde vi været i gang med at undersøge markedet for en mere energivenlig motor så
det lykkedes relativt hurtigt at finde en egnet model, men den kunne først være fremme på havnen
onsdag, hvor den straks blev monteret. Desværre var rørene i mellemtiden frosset, så vi måtte anvende
en kompressor til at trykke isen ud. Det frøs så hårdt, at når det ene rør var tømt frøs det andet til. Så
pumpen kom på overarbejde de første dage. Men vi fik løst problemet og anlægget bobler nu lystigt
— og så bruger den ny motor 25% mindre energi end den gamle.
I de sidste 3 uger har det som bekendt været rigtig vinter som i de foregående 2 år og vi kan frygte
høje el-omkostningerne og skader på anlægget. I skrivende stund ser det dog ud til at frosten igen letter og vi kan p.t. ikke konstatere større skader. På bro 5 skal der foretages lidt opretningsarbejde og
reparation af en bro-overgang. Vi krydser fingrene for at vi slipper så let.
Vi vil fremover gerne markere havnen lidt mere synligt ved at vise gæstesejlere hvor havnen ligger og
byde velkommen med et eller flere ”Frederikssund Lystbådehavn flag” ved indsejlingen. Vi har derfor
brug for et logo og da vi ikke er ejet af kommunen er der jo ingen ide i at bruge byvåbnet i flaget. Så
vi (læs: I) må finde på noget andet.
Vi ved at der blandt andelshaverne findes mange kreative sjæle, så vi har i bestyrelsen besluttet at
udskrive en lille konkurrence om et logo for Frederikssund Lystbådehavn.
Bestyrelsen udlodder derfor 6 flasker rødvin for det bedste forslag. Det skulle gerne være os i hænde
senest 20.marts 2012.
Det går p.t. ikke så stærkt med at få information ind til havnen omkring udlejning / lejepladser for den
kommende sæson. Vi vil meget gerne have en melding så hurtigt som muligt fra dig, der ønsker at leje
din plads ud. Jo tidligere, desto større er chancen for at vi har mulighed for udlejning. Husk at seneste
frist er den 1. april.
De pladser vi i øjeblikket har til salg, er desværre ikke så attraktive med hensyn til bredder som ønskeligt. Vi arbejder derfor i øjeblikket på at sammenlægge pladser så vi kan tilbyde de størrelser der efterspørges. Da de pladser som er i spil ikke ligger ved siden af hinanden er det nødvendigt at foretage
rokeringer for at kabalen kan gå op. Det kan bestyrelsen gøre når forholdene kræver det, jf. vedtægterne §6. Vi vil selvfølgelig rokere med færrest mulige gener og de berørte andelshavere vil blive informeret når tiden er inde.
Oprydning på havnen går i gang først i marts, så har du noget der står uden for stativerne som du ønsker at gemme , bedes fjerne det eller mærke det. Vi samlet det indsamlede i en kort periode på et passende sted, og eller vil det blive bortskaffet.

