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Og sommeren gik

Hov hvad skete der – pludselig var sommeren væk. De der stadig
var på ferie vendte hastigt hjem til regn og blæst, og nu ligger
bådene fast i deres fortøjninger på havnen - men der kommer
forhåbentlig en periode hvor vi kan opleve den skønne
eftersommer. Men ellers må vi sige at de der har holdt sig inden
for Danmarks grænser vel har oplevet en sommer lidt ud over det
sædvanlige, med høje badevandstemperaturer, sol og behagelige
vindforhold.
Hvilket også har betydet, at der har været mange sejlere rundt i
havnene, og en glædelig oplevelse har været at der er kommet
flere yngre sejlere med børn ombord, så det ikke kun er
bedsteforældrene der har børn med. I vores havn har der også
været en del besøgende, dog nogenlunde på samme niveau som
sidste år.

Ekstraordinær
Generalforsamling

På den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling, blev
beslutningen om at udleje et ekstra stykke af landjorden til et
kommunalt ungdomssøsportscenter vedtaget af næsten alle 60
fremmødte.
Formanden gennemgik projektet og betonede at bestyrelsen er
positiv indstillet til det nye projekt, som skal videreudvikles af
Frederikssund kommune, Frederikssund sejlklub, Marbæk sejlog motorbådsklub samt havnen.
Centret vil blive ejet af Frederikssund kommune, og den daglige
drift skal styres af et brugerråd. En forudsætning for driften er at
midlerne hertil bevilges af Frederikssund kommune. Det er
bestyrelsens holdning at centret passer godt ind i havnens
fremtidsplaner. Det vil give mere liv på havnen samt gøre havnen
mere attraktiv og vil støtte udviklingen af nye sejlere. Og ikke
mindst, er Centret omkostningsneutralt for andelshaverne.
Grunden til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling,
er at Ungdomssøsportscentret skal på kommunens
budgetforhandling her i oktober og hertil kræves havnens
godkendelse af projektet.
Du kan finde mere om dette på hjemmesiden under ”Nyheder” ,
hvor projektet er beskrevet og under ”Referater” hvor
generalforsamlingsreferatet er lagt
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Havnefogeden er ved at vende hjem efter en velfortjent
ferie, og de sidste ting der skal udbedres efter stormen er
ved at være på plads, så der bliver tid til få gjort de
småting færdige der ikke har været tid til på grund af de
mange opgaver Per har puslet med hen over sommeren.
Nye tiltag
Men mange ting er blevet klar bl.a.

Ny badestige

Forlængelse af bølgebryder
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Nye gangbroer på bro 5 uden
snublekant og med slidplade

Per har støbt nye dæksler
der hvor de gamle var helt
ødelagt – vi har sparet
mange penge på at lave det
selv.
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Endnu engang – ryd op!

Dieselsalg

Nye Cee stik

Vi gentager hermed igen opfordringen til at når du
alligevel skal ned og gå dit vinterstativ efter, og smøre
div. bolte, vil det være en god ide at fjerne det største
ukrudt omkring stativet. Du bedes samle det i nogle
bundter, så vil havnefogeden sørge for at fjerne det. Det
kunne jo også være du fandt noget affald eller gamle
klodser du ikke længere skal bruge, så er lejligheden der
til at forskønne arealet.
Vi har i år solgt rigtig meget diesel. Ca. 10% mere end
sidste år i alt ca. 15.000 liter. Der kommer sejlere fra
hele fjorden for at tanke hos os, da vi bestræber os på at
holder et rimeligt prisniveau, og sørger for at kvaliteten
på vores marinediesel jævnligt bliver kontrolleret. Vi tog
da heller ingen chancer i forbindelse med
oversvømmelsen, så vi fik bundsuget tanken for en
sikkerhedsskyld, selv om det koster et par hundrede liter
diesel.
Vi har bestilt elektriker til at gennemgå samtlige el
standere på landarealet inden bådene skal på land, da det
har vist sig at flere at kontakterne er i stykker. De
kontakter der er defekte bliver udskiftet med Cee stik,
ligesom på broerne.
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Og her har vi et hjertesuk. HUSK at løfte det blå
dækkapsel op på standeren før du tager stikket ud
Sådan kan en stander se ud hvis
man ikke passer på

Det koster en del penge i nye dæksler, samt et unødigt
arbejde for havnefogeden. Værre ser det ud når nogle
sejler uden at tage ledningen ud inden man kaster
fortøjningen!
Bemærk
Det er kun tilladt at flytte sin båd til en anden plads i
havnen, hvis din plads er optaget når du vender hjem
fra en sejltur, eller det er sket iflg. aftale med
havnefogeden,
Ellers vil du blive betragtet som gæstesejler med
opkrævning af havneafgift til følge, og her gælder
frihavnsordningen ikke. I sommerferieperioden skal
havnefogeden kunne disponere over ledige pladser til
gæstesejlere.

