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Godt Nytår
Bestyrelsen igang

Jævnfør vedtægterne, har bestyrelsen netop konstitueret sig
ved årets første bestyrelsesmøde, så nu er vi klar til at tage fat
på de opgaver der ligger foran os. Som det første venter vi på
at havnebyggerne, som planlagt, udskifter de tærede
ankerkæder til pontonerne.
Rørføringen til den nye dieselstander er også ved at blive
forberedt, og bliver udført i takt med at de forskellige
håndværkere finder tid, og vejret arter sig.

Hærværk i klubhuset

Så skete det igen – igen. Nogle unge mennesker indtog
klubhuset, hvor de sparkede døren ind til køkkenet, blot for at
skaffe sig nogle rigtige glas at drikke af. Med den form for
hærværk der var udøvet i klubhuset, tyder det på, at de ikke
har lært ret meget hjemmefra.
Politiet har sikret sig gode dna spor, ligesom logfilen på vores
WiFi gennemgås, for om der har været telefoner logget på
vores net, i tidsrummet for indbruddet. Er det tilfældet, vil det
muligvis kunne anvendes i efterforskningen.
Adgangskoden var ellers nyligt blevet ændret, og det naive
håb var så, at de trods tidligere besøg ikke kendte koden, men
de har åbenbart skaffet sig den nye adgangskode.
Derfor er klubhuset indtil videre låst. Hvis du har behov for at
komme ind i klubhuset, kan koden udleveres til havnens
andelshavere og sejlklubbens medlemmer, ved henvendelse til
de respektive bestyrelser, eller havnefogeden.
Da man har fået tilbudt et sponsoreret udstyr, arbejder
sejlklubben i øjeblikket på mulig overvågning af klubhuset.
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Ændring af søsætning

”Intet er så skidt at det ikke er godt for noget”.
Under havnefodedens fravær i foråret, fandt vi ud af at
den måde vi søsætter både på, ikke er særlig
hensigtmæssig. Det har vi diskuteret med havnefogeden,
og han er meget enig med bestyrelsen, at der er plads til
forbedring.
For at kunne udføre de mange opgaver, der er på havnen,
er det nødvendigt at arbejde koncentreret og planlagt, i
stedet for hele tiden at skifte opgave.
Det er ikke rationelt at søsætte en enkelt båd, hvorefter
der er en time til en ny søsætning, og når man så endnu
en gang er kommet i gang med en ny opgave, kommer
endnu en sejler og fortæller at man er klar til søsætning,
og vil gerne i vandet nu. Flink som havnefogeden er
klarer han det, men kommer så bagud med andre
opgaver.
Derfor er det besluttet at der bliver ikke søsætning hver
dag i foråret.
Der bliver som forsøg, søsætning mandag, fredag, lørdag
og søndag frem til 1.juni, herefter vil det fremgå af
kalenderen, hvilke dage det bliver. Der kan selvfølgelig
blive ændringer i dagene, såfremt vandstanden, eller
andre arrangementer gør det nødvendigt.
Samtidig vil havnefogeden samle søsætningerne på de
enkelte dage sammen, så tiden på søsætningsdage bliver
brugt så optimalt som muligt.
Vores nye traktor er meget miljøvenlig, og er ikke
beregnet til mange små start og stop. Så dette er samtidig
en måde at spare på vedligeholdelsesomkostningerne.
Husk derfor, når du booker søsætning, at du må gerne
lægge dig op ad andre søsætninger, men at din bookede
tid kan ændres af havnefogeden, hvis den passer dårligt i
forhold til dagens øvrige opgaver.
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Havnens dag / Vild med
Vand

Som bekendt var det ikke muligt at afholde et ”Vild med
Vand” arrangement sidste år, på grund af det store
jollestævne som sejlklubben var så heldige at skulle
afholde.
Der har været et ønske om at afholde et arrangement i år,
og det behøver ikke være på unionens landsdækkende
dato.
Men for at det kan stables på benene skal der bruges
nogle ildsjæle - så har du lyst til at være med til dette
sociale arrangement, skal du henvende dig til Niels
Laursen niels@email.dk
Niels vil som medlem af både havnens og sejlklubbens
bestyrelse koordinere indsatsen, men for at det kan
lykkes, må vi have din tilbagemelding inden 1. marts
2018.

