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Nyhedsbrev
Nyt fra bestyrelsen
Vagtskifte for havnefoged.

1.maj var i ældre tid skiftedag.

Oprydning

I den anledning foretager vi et vagtskifte på havnen. Vores havnefoged Finn takker af som havnefoged efter 11 år i Frederikssund Lystbådehavn, og overlader jobbet til Per.

Landareal.
Hastighed på havnen.

I den anledning er havnen vært ved en ”farvel reception ” fredag den 27. april i klubhuset mellem kl.
15.00 og 17.00, inden vi sender Finn hjem til en ny tilværelse.
Vi håber du har tid til at komme og sige pænt farvel.

Oprydning igen-igen
Som alle vel har bemærket er der startet en kraftig oprydning på havnens område, og dette vil fortsætte i den kommende tid. Når du har fået din båd i vandet, skal der ryddes op omkring stativet/bukkene,
og det du ønsker at gemme skal lægget pænt inden i stativet, da det ellers vil blive kørt på lossepladsen.

Landareal.
Vi har igen i år fået jævnet kørevejene, som vi prøver på at vedligeholde løbende. Skulle der i løbet af
sæsonen været et hul hvori der står vand, må man meget gerne køre uden om, da hullet ellers meget
hurtigt bliver større.
Selv om det måske havde været mere hensigtsmæssigt at foretage udjævningen på en almindelig hverdag tidligere på sæsonen, sker det af sparehensyn nu, da vi låner materiel af en andelshaver som stiller
det gratis til rådighed, og det kan kun lade sig gøre i weekender.
Vi er i skrivende stund ved at få banket pæle til omlægning af nogle pladser på bro 4, og samtidig i
gang med puslespillet med at rokere nogle andelshavere, så vi får det hele til at gå op i en højere enhed og så vi bl.a. kan sælge flere af de pladser der er sat til salg.

15 KM SOM MAX HASTIGHED PÅ HAVNENS OMRÅDE !
Bestyrelsen får i øjeblikket en del klager på hastigheden på området. Desværre er det meget tit andelshavere der ikke respekterer 15 km hastighedsgrænsen, og her gælder havnereglementet uanset om du
er jollesejler eller har en af havnens største både. Husk at der arbejdes på havnen og at der let kan ske
ulykker.
Så tag det roligt— sæt farten ned når du kører ind på området. Du er jo på vej ud for at slappe af!

