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Nu håber vi snart på lidt forår.
Kong vinter kom
alligevel

Meld dig til
puljeordningen inden 1.4.

Nye tiltag.

Så kom der alligevel lidt vinter bedst som vi kom ind i den
første forårsmåned, hvilket har betydet at de reparationer på
kæder m.m. desværre ikke har været muligt at udføre, men vi
håber at det bliver først i april. Det betyder at vi kommer til at
flytte lidt rundt på de både der når at komme i vandet før
dykkerne bliver færdige.
Men en af de vigtige ting der står for døren er, såfremt du ikke
skal bruge din tildelte plads i vandet i 2018, er det vigtigt at
du melder ind til havnen inden 1. april, for at komme med i
den puljeordning hvor der er mulighed for at få en del af
selskabsafgiften retur, såfremt havnen har mulighed for at leje
pladserne ud.

Som meddelt i tidligere nyhedsbrev, vil der blive ændringer i
tider for søsætning, der skal være med til at havnefogeden får
mulighed for at udføre de mange arbejdsopgaver uden at
skulle afbryde for at søsætte en enkelt båd, samt at
miljøvenlige maskiner ikke er beregnet til mange korte
arbejdsopgaver.
Der vil derfor være mulighed for søsætning torsdag, fredag,
lørdag og søndag. Samtidig skal du booke din søsætning tæt
på dem der allerede har booket en tid for at gøre arbejdet så
effektivt som mulig.
Dette er selvfølgelige regler der kan bøjes evt. ved høj- eller
lavvande eller andre uforudset, her vil havnefogeden ændre
dage for bookning.
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Vigtigt før søsætning.

Havnens vedtægter
§ 3 og § 8
.

.

Før du booker er det vigtigt at du går ind på havnens
hjemmeside og kontrolerer om alle dine data på din
bådanmeldelse er opdateret. Og to vigtige punkter er
vigtige i forhold til havnens vedtægter.
1. Er din båd ansvarsforsikret og hvilket selskab
samt policenr.
2. Hvilken sejlklub under Dansk Sejlunion er dit
medlemskab samt nr.
Det vil kun være muligt at blive søsat såfremt dette er i
orden, og vil blive kontrolleret af havnefogeden før
søsætning.
Vi har bestilt en gummibelægning foran det lange
masteskur så man fremover undgår grus i vantskruer
m.m. og vi håber også at vi får leveret et par nye
mastevogne inden start.
Master må kun ligge på mastepladsen et døgn, for ikke at
optage plads for andre, samtidig er det vigtigt at alt er
forberedt på masten før du sejler over til mastekranen, så
du ikke spærre for andre.
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Havnens dag / Vild med
Vand

Som bekendt var det ikke muligt at afholde Vild med
Vand arrangement sidste år på grund af det store jolle
stævne som sejlklubben var så heldige at kunne afholde.
Der har været et ønske om man kunne samle kræfter til
at afholde noget i år, og det behøver ikke være på
unionens landsdækkende dato.
Men for at det kan stables på bene skal der bruges nogle
ildsjæle, så har du lyst til at vær med til dette sociale
arrangement så skal du henvende dig til Niels Laursen
niels@email.dk der vil koordinere dette, da han er
medlem af både havnens- og sejlklubbens bestyrelse,
men vi må have en tilbagemelding inden 1. marts 2018.

