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Nyhedsbrev
Nyt fra bestyrelsen
Punkter af særlig interesse:
Vagtordning
Brand på havnen
Miljøcontainer
Bro 6
Grill plads

Det tynder langsomt ud i bådene på land, og vagtordningen er i gang. Som billedet fortæller, er det
ikke unikt for vores havn. Foreløbig ser det ud til at det forslag der blev vedtaget på generalforsamlingen ikke har givet den positive ønskede effekt på fremmødet. Bestyrelsen har endnu ikke bestemt
hvorledes vi skal agere på svaret fra Skat, men det ligger fast at ordningen ikke vil blive gennemført
som vedtaget på generalforsamlingen på grund af skattepligten. En sandsynlig udgang er at tilbagebetale beløbet til andelshaverne ved at modregne i næste års selskabsafgift. Vi opfordrer endnu engang
andelshaverne om at give deres synspunkter til kende på hjemmesiden/forum.
En gæstesejler uforsigtighed med en Grill starter, gik desværre ud over vores el-installation.
Grillstarteren blev anbragt i stenene ved plankeværket mens den stadig var tændt, og her antændte
den noget tang der herefter satte ild i det nederste del af plankeværket og smeltede el hovedkablet. De
fik dog hurtigt slukket ilden, men ilden har sat sine tydelige spor og plankeværk og kablet skal repareres så det kan bevares ubrudt.
Bro 6 er nu næsten færdig . Vi skal vi rose os selv
med et meget flot resultat, men det var også tiltrængt
så vi håber også alle andelshaverne nyder den.
Leverandøren kommer i løbet af året og prøver at
justerer den lille krængning der er på grund af den
tunge landgang og da de selv syntes det er blevet
smukt og repræsentativt , vil de gøre dette uden beregning.
Vi forsøger til stadighed at forbedre omgivelserne på
havnen, og et af de sorte områder er håndtering af miljøaffald, den måde det bliver håndteret på fra
bådejernes side kan vi ikke være bekendt. Så før vi får et påbud fra kommunen, har vi taget skeen i
den anden hånd, og indkøbt en container, der skal indrettes som miljøcontainer, hvor du går ind i og
sorterer dit miljøaffald korrekt. Det gamle olieskur vil blive fjernet. Vores håb er at du fremover vil
gøre en indsats for at det kommer til at fungere miljøvenligt. Desuden bliver det sværere og dyrere at
komme af med affald der ikke er sorteret rigtigt.
Et hold arbejdsivrige andelshavere er ved at afslutte fundamentet til grillpladsen. Det har været et tungt og til tider besværlige
arbejdsforhold. Samtidig opdagede vi i processen at vandet kom
for tæt på den første placering af bjælkelaget, så vi måtte ændre
konstruktionen, men med dette fik vi samtidig løst andre punkter i processen.
Vi er nu klar til at der kan lægges dæk på, så her har du mulighed for at få udløst dine aggressioner med en hammer/
boremaskine. Så har du lyst at være med så kontakt formanden,
så vil han koordinere arbejdsstyrken.

