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Så lykkedes det endeligt !

Kæder gennegået på
broer.

Vi må erkende at der er kommet gang i Danmark, og alle
kæmper om at få fat i håndværkere, hvilket vi på havnen også
har mærket her i foråret. Selv om vi syntes at have været
tidligt ude med at afgive ordrer, gik det alligevel ikke som
forventet.
Havnebyggerne som skulle være startet hos os først i april,
blev forsinket på en anden opgave, og da de skulle sejle
arbejdsfartøjet til Frederikssund måtte de vente på bedre vejr.
Men nu er kæder gennemgået og udskiftet hvor der var
slitage. Samtidig er der udlagt en ekstra bølgebryder
( hønsebro), som skal skærme ekstra for sydlige vinde.

Ny tankstander.

Nyt underlag på
riggerplads.

Vi undskylder selvfølgelig at en del andelshavere ikke har
kunnet komme ind på deres respektive pladser, ved søsætning.
Men vi turde ikke vente med at få kæderne efterset til
efteråret, vi ved jo aldrig hvornår en storm kommer forbi.
Men nu skulle alle kunne få deres rette havneplads.
Den nye dieselstander er blevet monteret, og der er samtidig
trukket ny rørledning fra tank til pumpe, hvilket var
nødvendigt for at opfylde sikkerhedskravene. Der er samtidig
monteret et alarmsystem på rørledningen så vi undgår olie
lækage og dermed forurening.
Et nyt underlag, der skal erstatte gruset ved det store
masteskur for at skåne masternes rig, blev bestilt i vinter, men
er desværre trukket ud på grund af andre store opgaver hos
leverandøren, men det er lovet færdigt inden længe.
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Skilte.

Selv om vi ikke er tilhænger at en ”skilteskov” på havnen
har vi alligevel besluttet at gennemgå de eksisterende
anvisningsskilte, og tilføje et par nye.
Der bliver nu opsat et par forbudskilte, som desværre er
blevet nødvendige efter forårets første bataljer med nogle
af byens unge. Så nu kan alle fremover med henvisning
til de opsatte skilte bortvise de urolige elementer.

Overvågning.

Og så et hjertesuk fra
havnefogeden !

Vi overvejer i skrivende stund om der skal opsættes
videoovervågning på havnen, vi har ansøgt politiet om
lov, og de har meldt tilbage, at det er lovligt at montere
på havnens område, så bestyrelsen arbejder på projektet.
Selv om du har fået din båd i vandet, skal du tænke over
hvordan du parkerer på området. Du tager det måske som
en selvfølge, at du kan holde der hvor din båd stod. Men
det kan give problemer med at få plads til traktoren at
søsætte nabobåden eller måske de både der står overfor.
Så tjek lige en ekstra gang , om du har parkeret din bil
hensigtsmæss
.
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