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Frederikssund Lystbådehavn ønsker alle andelshavere en
RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR
En veloverstået generalforsamling er nu lagt bag os. Til de
andelshavere der ikke var til stede på generalforsamlingen
bliver der inden årsskiftet lagt et fyldigt referat ud på vores
hjemmeside.
Vi nu nået til det punkt hvor vi om kort tid går vi ind i et nyt år
2015 og blandt nytårsfortsætterne, kan vi da ønske os en ny
sejlersæson, der forhåbentlig vil blive lige så god som den vi
har oplevet i år.
Vi er indtil nu sluppet for vinterens frost og sne. Desværre ser
det heller ikke for godt ud på skisportsstederne i øjeblikket,
hvor en del sejlere ynder at tilbringe vinterferien. Det plejer at
løse sig og mon ikke også det sker i år.
Miljøministeriet har i øjeblikket en ny bekendtgørelse i høring
om en forlængelse af det bundmalings regulativ der i øjeblikket
er gældende. Forslaget går på at nuværende regulativ skal
fortsætte frem til 2018, hvilket vi håber på bliver vedtaget.
Havneguide.dk er navnet på en havneportal der er ejet og
drevet af FLID (foreningen af lystbådehavne i Danmark) og
dermed af havnene selv. I øjeblikket sættes alle sejl til for at
markedsføre den, så det er det sted (og kun det) hvor sejlerne
naturligt søger information om havnene i Danmark.
Vi i havnen er gået lidt i dvale og når jul og nytår er overstået
går vi i gang med at planlægge de opgaver der skal løses i den
kommende sæson. Og der er nok at tage fat på.
Vi håber igen i år at nogle af vore andelshavere har lyst til at
give en hjælpende hånd til nogle af de opgaver vi gerne selv vil
løse.
Bestyrelsen ønsker hermed alle andelshavere med
familie en rigtig god jul samt et godt nytår.

