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Frivillige havneassistenter
fra bestyrelsen.

Vi burde nok have produceret lidt flere nyhedsbreve, i forbindelse med at
vores gode havnefoged blev skadet. Men hvis vi skal undskylde en smule,
er meget af bestyrelsens tid gået med at få havnen til at fungere på bedste
måde, og her må vi sige at bestyrelsen har taget action fra dag et for at
forsøge at få løst de forskellige opgaver.
Til alt held har Per ikke været mere syg, end at han pr. telefon og på sin
lånte elscooter, har kunne guide os i alt omkring de enkelte både, hvordan
de skulle løftes og hvornår, samt fortælle os om alle de opgaver vi var nødt
til at løse. Så pludselig var samtlige bestyrelsesmedlemmer
”Havneassistenter” med en eller anden opgave at udføre.
Men en stor tak skylder vi de to af vores bestyrelsesmedlemmer, der påtog
sig opgaven med at søsætte de både der endnu ikke var søsat. Det er på
nuværende tidspunkt så godt som lykkedes – kun få både mangler at
komme i vandet. Mon ikke de nu trænger til en velfortjent ferie, og lidt tid
sammen med familien igen.

Hjælp os med at holde
orden.

Vi har i denne uheldige situation fundet ud af, at jobbet som havnefoged
sagtens kan klares med en hånd! Vi har klaret søsætninger, at lappe
trillebøre og mastevogne, slå græs, tømme affald, flytte batterier som
bådejere ikke troede var deres opgave at sætte ind i miljøcontaineren,
tømme deres oliedunke op i beholderen, ringe til formanden om hvor
trillebørerne er henne? - Han vidste ikke at ca. 10 stod på bro 5,
selvfølgelig tog vi ud og kørte dem på plads.
Spøg til side – vi har virkelig fundet ud af hvor sårbare vi er, hvis vores
havnefoged bliver syg. Derfor vil vi, når alt er på plads, evaluere og
planlægge hvordan fremtidige hændelser kan løses.
Der skal da også lyde en tak til de mange andelshavere, der også har trådt i
karakter, og tilbudt sig med hjælp til forskellige opgaver.

Ferieafløser.

Vi kan nu begynde nedtællingen til Per igen bliver arbejdsdygtig. Men for
at aflaste ham inden bådene skal på land, har vi fundet en ferieafløser
Søren Bergh Andersen, der ud over at opkræve havnepenge og sælge
diesel, påtager sig forskellige opgaver når han vender tilbage fra sin
sejlerferie i uge 29.

Fejlbetjent mastekran.

Desværre havde vi en uheldig episode, hvor nogle havde fejlbetjent
mastekranen så voldsomt, at den tykke spindel der kan svinge kranarmen,
blev skadet. Desværre fik vi ikke melding om at det var gået galt, før de
næste skulle bruge kranen. Hvad endnu værre var, at trods skiltning på
kranen om at den var i stykker og ikke måtte anvendes, var der alligevel
nogle der forsøgte at bruge den. Heldigvis var der et bestyrelsesmedlem
der opdagede det, og fik det stoppet det der kunne være endt i en ulykke.
Vi overvejer nu hvad vi skal gøre når vi får den nye mastekran.
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Overhold havnens
anvisningsskilte.

Masteløft.

Beddingen
renoveres i august.

Stafetløb på Kalvøen
31. august.

En af overvejelserne går på, at kranen kun må betjenes når man har modtaget
undervisning. Eller som i nogle havne, hvorder skal et kort til at starte kranen.
Uanset så håber vi at alle er bevidste om at hvis der bliver skiltet med noget,
så skal det overholdes.
Alt grej bliver tungere og tungere jo større bådene bliver og ikke mindst vore
master. Derfor har havnen investeret i et masteløftestativ med talje, så vi
fremover ikke skal have rygproblemer når masten skal løftes. Nu er det muligt
at løfte masten på vognen alene. Stativet kan lånes ved henvendelse til
havnefogeden.
Der er nu bestilt renovering af beddingen, hvor jernpladerne der ligger over
vandet er meget tyndslidte. Vi vil ikke risikere at at pladerne gennembrydes
når der køres med beddingsvognen, så i august måned går renoveringen i gang.
Pladerne udskiftes til nye med en tykkelse på 20 mm mod de nuværende, der
kun er 12 mm. Derfor vil ikke vær muligt at komme på land i denne periode.
Den 31 august afholder Fjordløberne sammen med Frederikssund Kommune,
Frederikssund Stafetten. Det er et stafetløb der er åbent for alle virksomheder, familier og idrætsforeninger. Det forventes at der kommer ca.
1000 deltagere til arrangementet som afholdes med base på cirkuspladsen på
Kalvøen, hvor der bliver opstillet start og mål, samt telt til deltagerne hvor
aftensmaden kan nydes. Det kan gøre adgangen til havnen lidt besværlig, men
det forventes at Kalvøvej holdes åben for trafik, og at der vil være rigtig stort
pres på vejen om aftenen d. 31 august.
Det kanogså betyde at der bliver en masse liv og aktivitet på havnen, med
mulighed for at affald forlades eller smides i havnen, redningsstiger bruges til
badning, og derfor ikke er på plads skulle en ulykke indtræffe.
Så alle andelshavere er yderst velkomne til at bede eventuelle uønskede
personer om at forlade området, såfremt disse ikke overholder vores
ordensreglement som gælder for området.
Fjordløberne opfordrer havnens og sejlklubbens medlemmer, til at komme og
løbe eller gå. Det vil også være et sted hvor man kan synliggøre sin forening
for resten af byen, da store dele af erhvervslivet vil bruge arrangement som
alternativ til deres deltagelse ved DHL Stafetten.
Som frygtet har vi igen i år haft besøg af større grupper unge mennesker der
fester på havnens område. De har ud over at svine med papir og andet affald,
brugt havnens trillebøre til transport rundt i byen, hvor vi så kunne hente dem.
Men da beholdningen efterhånden var beskeden, har vi investeret i 24 nye
samt 5 langvogne, så hjælp os gerne med at passe på dem.
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Rengøring af toiletter.
Vi modtog ved sejlsæsonens start desværre en mail fra sejlklubben,
hvor de meddelte at der fremover kun ville blive gjort rent på
toiletter i klubhuset hver 14. dag. Det er en stærk forringelseaf den
aftale der har været mellem havnen og klubben i de seneste 44 år.
Det blev oplyst at hvis der skulle gøres oftere rent, måtte havnen
selv lave en rengøringsaftale.
Det har hurtigt vist sig, at det også betød at der kom til at mangle
toiletpapir på toiletterne. Derfor har formanden, indtil vi får styr på
aftalen, lavet en aftale med Connie i butikken, at hun sørger for at
der er toiletpapir på toiletterne.
Men nu gælder det om at komme på vandet og få lagt nogle sømil
bag sig, og opleve at det at sejle, er at leve. Men husk nu at lytte til
familien og vejrudsigten - der er ingen grund til dårlige oplevelser
bare fordi du absolut skal nå en ny destination.
Med denne lille hilsen, ønsker den samlede bestyrelse alle
andelshavere og lejere god vind og god sommer.

