Nyhedsbrev
Årgang 4 nr. 30

April 2014

Vi blev som lovet klar til sæson start.
Påsken nærmer sig og så går der traditionelt rigtig forår i
sejlerfolket.
Selv om de først på året så sort ud for havnens bådejere med
at komme i vandet ved sæsonens start, er det lykkedes at få
de bådejere der ønskede det at komme i det våde element 1.
april. Måske ikke på deres egen plads, men på en lige så god
midlertidig.

Jeppe Fisker (muligvis!) på vej ud til Bro 5
før overgangen var på plads

Bestyrelsen er selv tilfreds med at vi er nået så langt, selv om
det indimellem har set lidt håbløst ud. Med en fin opbakning
fra vores forsikringsselskab, og et professionel team af
havnebyggere fra Nordic Marine Service, en havnefoged der
har brugt en stor del af sine vinterfridage på havnen. Og ikke
at forglemme de frivillige andelshavere der har gjort et
kæmpe arbejde med at bygge overgange og dermed har
sparet havnen for en del udgifter.
Hvor lang er vi nu: Bro 2 – 3 – 4 og 6 er etableret, og her er
også el og vand, bortset fra bro 4 som mangler vand i
skrivende stund.
Bro 5: Her er de 3 første pontoner lagt på plads, og de to nye
overgange der forbinder land fik de frivillige hjælpere tømret
sammen, og lagt ud med diverse løftearrangementer, så de
gamle Romere ville være misundelige. Men alt gik efter
planen selv om det foregik i en strid storm.

Nordic Marine Services hjælpefartøj måtte i
en periode til Køge for at løse andre opgaver.

Havnebyggerne forventer at være tilbage, fra et job i Køge,
der var planlagt før de startede hos os, lige efter påske, hvor
de sidste pontoner og hønsebroen kommer på plads. Med
hensyn til el og vand på bro 5 bliver det etableret så snart alle
pontoner er på plads.

Nyhedsbrev
Årgang 4 nr. 30

April 2014

Som det ser ud nu mener vi af vi har et godt overblik over
hvor vi står økonomisk. Den opkrævede ekstra betaling
dækker knap nok alle vores omkostninger, men næsten.
Vi har heldigvis en fornuftig økonomi, så vi kan klare os
igennem uden det giver problemer.
Det er rapporteret til Farvandsdirektoratet at den røde
lanterne ved indsejlinger til havnen, midlertidig er inddraget.
På landarealet har vi fået pladsen jævnet, efter vinterens
mange huller, men det kan åbenbart ikke siges for tit at der er
max 15 km, på havnens område. Det er ikke kun af
sikkerhedsmæssige årsager, men farten slider voldsomt på
pladsen.
Øvrige faciliteter er klar til sæsonen.
Arbejdet med Ungdomsøsportcenteret er gået i gang igen.
Der er lavet en meget hård tidsplan, som betyder at der er
lagt maksimalt pres på de forskellige arbejdsgrupper.
Forhåbentlig får vi tingene på plads alligevel. Ekstra
bestyrelsesmøde er indkaldt den 22. april for at vi kan tage
stilling til de første skitser og rammer.
Alt-i-alt er det svært at bevare pessimismen – især hvis solen
for alvor melder sin ankomst her i påskedagene.
GOD PÅSKE

