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GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR
Vores havnefoged nåede at få alle både der skulle på land inden
datoen for sidste optagning, hvilket dog krævede mange
telefonopkald for at få de sidste op. Det er god stil at være i god
tid fordi det kan ske at optagninger må aflyses på grund af vejret.
Det er ligeledes god stil i tide at flytte sin båd efter havnefogedens
anvisninger, hvis du skal overvintre i vandet. Der er ingen grund
til at udsætte havnen for større risiko end højst nødvendigt.
Det er utrolig vigtigt med planlægning fra jeres side i den sidste
travle periode for havnefogeden så han kan nå alle de andre
opgaver der skal gøres før havnen lukkes ned for vinteren og
materiellet kan sendes til vedligeholdelse.
Gorm

Nu skulle det nye hegn på bro 5 stå sin prøve, om det nu også var
så nemt at lægge ned, og ja - det gik helt som forventet, det blev
lagt ned på under en time. Havde vi haft mere værktøj var det gået
endnu hurtigere, for der var mandskab nok.
Og godt det blev gjort, for så kom ”GORM”, der desværre med sit
korte besøg udrettede nogle kedelige skader. Vi må konstatere at
ordsproget intet er stærkere end det svageste led holdt stik.
Vi har i forbindelse med broreparationerne på bro 5 fået monteret
kraftige krydskæder og certificerede sjækler, men nogle af de nye
kraftige jern i hjørnerne på pontonerne klarede ikke mosten.
Sjæklen trak hullet ud og vi venter nu på havnebyggernes løsning
på problemet. Vi skal muligvis have monteret vibrationsdæmpere
på alle krydskæder, for at det kan holde til de voldsomme ryk i
stormene – og altså på flere end de ødelagte.
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Der er konkret 5 hjørner der er ødelagt og desværre er
overgangene på de berørte pontoner gledet ned i vandet og
hænger fast i sikkerhedskæderne. Kronprins Frederiks bro, er
desværre stadig lukket, så vi ikke kan få et fartøj ind til at bjerge
dem, så vi er i gang med at finde på en løsning på at bjerge dem
op på pontonerne
Generalforsamling

Strøm om bord

Havnefogeden
afspadserer

Vi har nu overstået den årlige generalforsamling, med et fint
fremmøde, og god ro og orden, og styret af dirigenten med fast
hånd. Vi kunne præsentere et fornuftigt regnskab som betyder at
selskabsafgiften kan holdes på samme niveau som sidste år
samtidig med at vi har opsparede midler til at finansiere de
investeringer vi har på planen. Bestyrelsen fik pålagt flere
opgaver der skal løses inden sæson start, hvilket vi straks tager
fat på i det nye år. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden hvor
du i løbet af kort tid kan finde referatet fra generalforsamlingen.
Vi skal endnu engang gøre opmærksom på at der ikke må
være strøm om bord på bådene hvad enten de ligger i vandet
eller på landarealet. Skulle du have behov for at oplade skal der
være påsat en seddel med tidspunkt på hvornår den vil blive
afmonteret. Det er god stil at tage stikket ud af standeren når det
ikke bruges.
Men ellers er havnefogeden i gang med sin afspadsering, for de
mage timer som sommermånederne har givet, som giver ham
mulig for at få lavet noget af det forsømte på hjemmefronten.
Bestyrelsen og havnefogeden ønsker alle andelshavere og lejere
med familie, en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, med håb
om en rigtig god sæson 2016.

