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Nyhedsbrev
Nyt fra bestyrelsen
•

I vinterhi.

•

Vagtordning —
forslag fra
bestyrelsen.

•

Indkøb af sikkerhedsudstyr

•

E-mail adresser.

•

Stop for udsendelse af
regnskab

•

Lukning af
broen.

Så er vi igen nået det tidspunkt på året , hvor båden skal på land, og vi skal til at pakke alt grejet sammen, og huske at få sendt sejl og kalecher til reparation for de syninger m.m. der er sprunget i løbet af
sæsonen, så vi undgår flaskehalsen hos sejlmageren til foråret.
Det forslag der skulle være medvirkende til at optimere vagtordningen, der blev vedtaget på generalforsamlingen, se ikke ud til at have haft nogen effekt selvom vi igen og igen har opfordret alle til at
møde op, blandt andet her i nyhedsbrevet. Der er desværre ikke kommet flere på vagt, og med den
udtalelse vi har fået fra Skat om skattebetaling, må vi erkende at ordningen ikke har haft den tilsigtede
effekt, men udelukkende betydet mere administration fra havnens side.
Bestyrelsen foreslår derfor at den ekstra indbetaling på 200 kr. (ex. moms) der er indbetalt pr. andel i
år ikke tilbagebetales til andelshaverne. Vi foreslår at pengene i stedet bruges til at anskaffe længe
ønsket sikkerhedsudstyr. På ønskelisten er en hjertestarter - redningsstiger på broerne – brandudstyrm.m..Vi har alt i alt kr. 69.000 kr. at gøre godt med. Samtidig foreslår vi, at ordningen nedlægges og
at dette beløb ikke skal opkræves fremover.
I forbindelse med generalforsamlingen skal vi til at udsende indkaldelse og regnskaber ud til jer alle.
Portoen alene vil for alle andelshavere koste ca. 8.000 kr. – hertil kommer trykning på ca. 3.000 kr.
For ikke at tale om pakningen. Den er ganske vist gratis, fordi det gør bestyrelsen i sin fritid. Men
alligevel !
Vi har e-mailadresser på mere end 60% af alle andelshavere – så det vil være fint hvis vi kan sende
materialet til disse pr. mail og ”nøjes” med at sende almindelig post til resten.
Husk på, at hvis vi skal sende materialet til dig med e-mail kræver det at du går ind på vores hjemmeside og giver os lov. Det gør du ved at logge dig på systemet og sætter markering i feltet ønsker at få
informationer pr. mail. Se vedlagte. Vi takker mange gange for ulejligheden – det er i sidste ende til
gavn for alle.
PS: Bestyrelsen vil på generalforsamlingen meddele, at det er sidste år at regnskaberne postforsendes
til andelshaverne pr. almindelig post. Hvis man fremover ønsker regnskaberne kan man vælge at få
dem pr. e-mail som beskrevet ovenfor eller selv downloade dem på havnens hjemmeside.
PPS: Hvis du har glemt det, så ligger regnskaberne mange år tilbage på hjemmesiden under ”referater/
regnskaber” så der er ikke nogen grund til at få en papirversion bare for at have orden i sagerne. Det
sørger vi for på hjemmesiden.
Og til slut skal du huske at skal du have transporteret din båd gennem broen, vil den være lukket for
gennemsejling i perioden 21.november 2011 til 16. marts 2012.

Trin 1
Log dig på systemet og vælg ”Dine
Data”

Trin 2
Marker for ”Ja” og
tryk på ”Opdatere”

