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Ubudne besøg i
bådene.

Så gik den ikke længere – 10 både har haft besøg ombord på

Bro 5

Vi har endnu ikke fået lagt bro 5 på plads. Vi har sammen med
havnebyggerne arbejdet på flere løsninger, men har besluttet at
anskaffe ekstra forstærkede hjørnebeslag de 12 steder der er skadet.
Sammen med vores lokale smed har vi desuden arbejdet på at få
produceret kraftige fjedre, der kan aflaste det store og hårde træk der
opstår, når de krabbe stormsøer fra syd får pontonerne til at arbejde i
modfase – og så er det jo kun et spørgsmål om hvilket led i kæden der
er svagest, når 130 t. kommer i bevægelse. Vi satser hårdt på at være
klar medio april, men der kan blive lidt problemer med enkelte
overgange, da pontonerne skal være på plads inden vi kan gå i gang
med tømrerarbejdet. Ligesom sidste gang regner vi med at indkalde
andelshavere til frivilligt arbejde og en gratis frokost.

Ny traktor

landpladsen. Alle motorbåde, af dem vi kender til. Der er os bekendt
ikke fjernet noget fra bådene, men nogle steder er der øvet hærværk.
Det ærgerlige er, at en del bådejere håndterer det med at låse stigerne
fast meget lemfældigt, og bare lader stigen stå op ad båden eller har sat
så lang wire i så den kan nå til flere både. Selv om havnefogeden
prøver at samle løse stiger sammen er han jo ikke på havnen hver dag i
vinterperioden.

Men nu skal det ikke være sørgeligt alt sammen. Havnefogeden har
fået sin (læs: vores) nye traktor, der i øjeblikket er ved at blive
ombygget til at kunne kobles sammen med beddingsvognen. Når den
ankommer til havnen igen, skal havnefogeden - ud over at afprøve
trækket med beddingsvogn - også lære at bruge nyerhvervelsen som
entreprenørmaskine. Efter de første test er vi sikre på den lever op til
vores forventninger.
Ønsker du at leje din plads ud for den kommende sæson, og dermed få
andel i udlejningsindtjeningen, skal du have meldt din plads til
udlejning på hjemmesiden eller til havnefogeden inden 1. april.
Når du er klar til at komme i vandet er der lige et par ting du skal huske
på: Du skal sørge for at der er mandskab nok til at klare opgaven
omkring stativet når båden skal på beddingsvognen. Og inden du bliver
søsat skal havnefogeden se en kopi af din ansvarsforsikring, iht. §8
samt et bevis for medlemskab af en sejlklub under DS iht. § 3 såfremt
du ikke har indmeldt disse oplysninger på hjemmesiden under ”dine
data”.
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Invitation til nye
andelshavere og
lejere.

Vi indbyder nye andelshavere og nye medlemmer i FD til et fælles
informationsmøde den 29. marts 2016 kl. 19,00 i klubhuset, hvor de kan
møde repræsentanter fra de to bestyrelser, der vil fortælle noget om det at
være andelshaver, og de muligheder det giver, samt praktiske
informationer der gør det til et rart og trygt at håndtere dagligdagen med
båden, så havnen føles som et rart sted at være, og samtidig giver en
mulighed for opbygge et socialt sammenhold fra starten.
Sejlklubben vil fortælle om de fordele og aktiviteter der er ved at være en
del af den lokale klub, hvad enten du er til familiesejlads eller ønsker at
dyste på en kapsejladsbane.
Vi vil invitere medlemmer der er kommet til i årene 2014, 2015 og 2016
og håber naturligvis på et stort fremmøde. Hvis du ikke har fået en
invitation, men synes at det også kunne vedrøre dig er du velkommen til
at deltage – du kan melde dig til hos havnefogeden og samtidig få
udleveret aftenens program.

Husk:
Indbetaling af
selskabsafgift

Sidste frist for indbetaling var den 1. marts. Vi kan se at pænt mange har
overset denne frist og vi vil hermed bede de formastelige om hurtigt at få
bragt denne sag ud af verden. Der er ingen grund til at vi skal bruge
ressourcer på opfølgning og rykkere.

