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Glædelig Jul samt et godt Nytår

En veloverstaet generalforsamling er nu lagt bag os, og
bestyrelsen vil konstituere sig straks i det nye ar.
Til de andelshavere, der ikke var til stede pa
generalforsamlingen, bliver der inden arsskiftet lagt et fyldigt
referat ud pa vores hjemmeside.
Det er i ar en stor fornøjelse at se, at afriggeromraderne for
master er helt ryddet, og faktisk er der ledige pladser i
masteskurene. Desværre er der nogle der har lagt korte master
i de lange rum, sa det er her der er pladsmangel. Det er vigtigt
at master er forsynet med navn og pladsnummer, sa vi har
mulighed for at kontakte de badejere hvor det bliver
nødvendigt at flytte masterne.
Vi nu naet til det punkt, hvor vi om kort tid gar vi ind i et nyt
ar – 2018. Blandt nytarsfortsætterne, ønsket om en ny
sejlersæson, der bliver betydeligt bedre end den vi har oplevet
i ar.
Vi er indtil nu sluppet for vinterens frost og sne - sa vi haber
pa at vores havnebyggere snart kan udskifte de kæder, der
trænger til udskiftning, sa alle vores broer er klar til foraret.
Kommunevalget er nyligt overstaet - nu venter vi spændt pa at
se den lovede midlertidige løsning for vore juniorsejlere, efter
sejlcentret blev taget ud af budget 2018. Desværre ma vi
konstatere at kommunen skal finde ret store besparelser, og
vores fornemmelse er, at det maske kan ga ud over vores unge
sejlere. Vi haber at der er midler til at skabe nogle talelige
forhold for vores unge sejlere, sa vi undgar frafald af de unge
medlemmer, der pa sigt skal overtage vores pladser og bade i
havnen.
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En anden vigtig ting er, om det lykkes at skabe et politisk
flertal for at søge om ændring af strandbyggelinien, og
dermed sløjfe Natura 2000 for havneomraderne.
Det har en væsentlig betydning for vores havn, fordi vi sa
far samme muligheder som de mange havne, der ikke er
underlagt denne naturbeskyttelse, for at udvikle havnen
uden at skulle hele vejen igennem bureaukratimøllen.
Med havnen som en del af Natura 2000, skal den mindste
ændring pa havnen, bl. a. sagsbehandles i
kystdirektoratet, hvor der kan ga op til tretten uger før
sagen pabegyndes behandlet.
Havnen er nu gaet lidt i dvale, men nar jul og nytar er
overstaet, gar vi i gang med at planlægge de opgaver vi
ikke naede i 2017, og som derfor skal løses i den
kommende sæson.
Vi planlægger en kraftig oprydning, ud over den
havnefogeden naede inden han gik pa afspadsering, sa vi
haber igen i ar, at nogle af vores andelshavere har lyst til
at give en hjælpende hand nar vi kalder.
Alle kan allerede hjælpe nu - hvis du har noget liggende
omkring stativet, kan det samles sammen og placeres ved
den grønne container.
Det er vores ønske vi, ud over de materielle forbedringer
der er lavet de seneste ar, far gjort vores havn pæn,
ryddelig og velbesøgt. Vi ønsker at havnen bliver mere
attraktiv for gæster, savel som nye andelshavere
tiltrækkes. Vores mal er en havn som alle kan glædes
over at færdes i, og ønsker at være en del af.
Tak for 2017 – og med disse ord....
Ønsker bestyrelsen hermed alle andelshavere
med familie, en rigtig god jul samt et godt nytår.

