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Nyhedsbrev
Nyt fra bestyrelsen
Punkter af særlig
interesse:
Havnefoged går på
pension
Båden på land
Vagtordning
Udlejning

Finn Jensen, vores havnefoged gennem mere end 10 år har valgt at gå på pension ved udgangen af
marts måned 2012. Det har bestyrelsen taget til efterretning og takker hermed Finn for et godt samarbejde gennem alle årene og med et ønske om at han får en god tid som pensionist.
Vi vil selvfølgelig sige pænt farvel til Finn når han holder op til foråret.
Bestyrelsen vil nu gå i gang med at slå stillingen op vurdere de forhåbentlig mange kvalificerede
ansøgere så den nye havnefoged er på plads når søsætningerne starter i næste sæson.
Om vi kan lide det eller ej, så går sæsonen ind i den sidste fase, og vi skal til at tænke på at fylde landarealet med både igen.
Som tidligere meddelt bliver vi nødt til at flytte rundt på nogle både for at skabe bedre plads til alle,
ligesom vi bliver nødt til at dreje nogle at bådene så vi får bedre arbejdsforhold når vi køre ind med
beddingsvognen. Det vil der nok være nogle af andelshaverne der er svært utilfredse med fordi
”deres” plads så skal rettes af igen. Det er der nu ikke noget at gøre ved - ændringerne er jo i sidste
ende til gavn for fællesskabet.
Ellers vil vi opfordre til at I får kigget jeres stativ igennem for fejl og mangler, og bliver lidt flittige
med smørekanden eller fedt, så det der i sommerens fugtige vejr er rustet godt sammen igen kan arbejde.
Efter den første opgørelse af fremmødet til vagtordningen, ser det desværre ikke ud til at der har bedret sig, nærmere tværtimod. Vi skal nu til at beslutte hvordan vi skal håndtere den beslutning der blev
vedtaget på generalforsamlingen, og den afgørelse vi har modtaget fra Skat, der giver havnen og ikke
mindst andelshaverne en ekstra administrativ byrde hvis ordningen gennemføres som tiltænkt. Vi vil
endnu engang opfordre andelshaverne om at komme med deres syn på vagtordningen og den beslutning vi traf på sidste generalforsamling på hjemmesidens Forum.
Vi har igen i år haft svært ved at leje pladser ud, og flere gange er indgåede lejekontrakter blevet opsagt før tid fordi lejeren har købt en andel eller er flyttet til en anden havn. Det går naturligvis ud over
refusionen til andelshaverne. Vi skal nok indstille os på at det bliver fremtiden, de få der køber i en
dyr båd investerer også i en plads frem for at leje.
Vi har fortsat problemer med at sælge de smalle pladser – de var gode til skærgårdskrydserne, men
dem er der jo ikke mange tilbage af. Moderne både kræver mere plads og for at finde købere er det
nødvendigt at slå pladser sammen for at dække behovet. Dette må også være i andelshaverne interesse, dels bliver de smalle pladser kurante når de lægges sammen med andre og dels kommer der flere
aktive sejlere når vi er fleksible og kan opfylde de aktuelle behov.

