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Vi ønske alle et Godt Nytår!
Nyhedsbrevet kommer her i et nyt udseende, med havnens nye logo der skal
Ændret nyhedsbrev. være med til at gøre havnen synlig og genkendelig.
Generalforsamling
Spørgeskema.
Selskabsafgift.
Udlejning.
Kontroller stativer.

Generalforsamlingen er vel overstået og referatet, beretning og regnskabet
er nu lagt ud på hjemmesiden. Vi er ved at bearbejde det ”tilfredsheds”
spørgeskema der blev svaret på ved generalforsamlingen, og bestyrelsen
gennemgår resultatet på førstkommende bestyrelsesmøde. Det kan allerede
nu afsløres, at vi ikke er helt utilfredse med resultatet. Men selvfølgelig er
der altid ting der kan og skal forbedres. Resultaterne lægges ud på
hjemmesiden umiddelbart efter mødet.
Bestyrelsen starter nu sit arbejde med at forberede den kommende sæson.
Som noget af det første vil vi inden længe udsende opkrævning af
selskabsafgift, der - som sædvanlig - forfalder til betaling primo marts.
Der er som bekendt en del andele til salg, og vi vil i denne forbindelse
endnu en gang repeterer at det er andelen der er til salg, ikke pladsen.
Havnen anviser nye andelshavere den plads der er den rette for netop den
båd de har.
Der har samtidig været nogle spørgsmål fra de andelshavere der har sat
deres andel til salg eller udlejning, om de fortsat skal betale selskabsafgift.
Her er svaret ja – det er en andelshavn, og man har ifølge vedtægterne
forpligtet sig til at afholde alle udgifter så længe man er ejer af andelen.
Da der er så mange andele til salg, er det yderst vigtigt at de andelshavere
der ønsker at leje pladsen ud i 2013, hurtigst muligt melder dette ind i
systemet og at lejere der ønsker en plads for sæsonen, bliver skrevet op så
vi hurtigt får et overblik over udbud og efterspørgsel.
Det har ind til nu ikke været den hårde vinter, selv om der trods alt har
været en del is på vandet inde i havnen. I den forbindelse vil vi opfordre
andelshaverne at kigge til deres stativer - om de stadig står godt nok, da der
har været en del frost og regn, hvilket medfører at det øverste lag bliver
blødt, og stativer / bukke kan synke lidt. Vi skulle gerne undgå at der vælter
både hvis det bliver stormvejr.
Ellers venter vi bare på at solen kommer lidt højere på himlen, så de mest
ivrige igen kan komme i gang med at pusle om deres både.

