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Mangel på gæstesejlere

Havnen er igen ved at være fyldt med både efter årets ferietogter,
som desværre ikke har været begunstiget med det man kalder rigtig
sommervejr, hvilket desværre også viser sig på antallet af gæster i
vores havne.
Selv om vi har manglet vores havnefoged, er det med fælles hjælp
lykkes at få havnen til at fungere. Det kan godt være at vi ikke lige
har fået bestilt afhentning af affald i tide, men det er nu svært at
vurdere hvor hurtigt containerne bliver fyldt. Vi oplever at de ikke
kun bruges til kabysaffald, men også gamle hynder fra båden, ja
selv et par fyldte spiloliedunke smides i.
Vi opfordrer og henviser til at man bruger vores miljøcontainer til
olieaffald, som det fremgår af vores skiltning, og at større
genstande smides i den store container bag Oves butik.

Havnefogeden tilbage.
Beddingen klar igen.

Mastekran under
reparation.

Mandag den 28.8. er vores havnefoged Per tilbage efter
sygeperioden og en velfortjent ferie, og genvinder forhåbentlig
snart sin muskelmasse igen.
Vi har fået renoveret beddingen, med nye og kraftigere plader. Selv
om vi havde undersøgt underlaget så godt vi kunne, Havde vi
alligevel med bange anelser for, hvad der mon gemte sig under
pladerne.
Var der tæring i jernbaneskinnerne eller var opklodsningen skredet?
Heldigvis var alt perfekt da der blev åbnet ned til underlaget, og
dermed kunne havnebyggerne hurtigt starte med at svejse de nye
plader på – beddingen er nu klar til brug og i en væsentligt bedre
stand.
Mastekranen kommer vi desværre til at undvære et par uger. Den
gamle er taget ned, og en ny er ved at blive produceret. Kranen har
ofte været udsat for fejlbetjening og dermed overbelastning.
Samtidig har vi set et behov for en kraftigere og højere kran. Derfor
valgte vi ikke at reparere yderligere på den gamle kran, men i stedet
at få en forbedret kran, som vi håber at I vil hjælpe os med at passe
godt på. Leverandøren regner med at den er på plads lige først i
september.
Når du snart skal tilse dit vinterstativ og måske give det en dråbe
olie, håber vi at du vil hjælpe os ved at fjerne det høje ukrudt rundt
omkring på din vinterplads, så den er klar til båden kommer på
land.
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Stafetløb på
Kalvøen 31. august

Vi har modtaget en meddelse fra Frederikssund Kommune, med
følgende:
Kære Foreninger på Kalvøen
Den 31 august afholder Fjordløberne sammen med Frederikssund
Kommune, Frederikssund Stafetten.
Det er et stafetløb der er åbent for alle - virksomheder, familier og
idrætsforeninger. Vi forventer at der kommer ca. 1000 deltagere til
arrangementet, som afholdes med base på cirkuspladsen, hvor der
bliver opstillet start og mål, samt telt til deltagerne hvor aftensmaden
kan nydes.
Det betyder at der bliver en masse liv og aktivitet på Kalvøen denne
dag, som kan gøre logistikken til og fra Jeres egne aktivitet lidt
tungere. Vi forventer at Kalvøvej stadig er åben for trafik, men der vil
være rigtig stort pres på vejen om aftenen d. 31 august.
Vi håber selvfølgelig I opfordrer klubbens medlemmer til at komme og
løbe, eller gå. Der vil også være et sted, hvor man kan synliggøre sin
forening for resten af byen, da store dele af erhvervslivet vil bruge
arrangementet som alternativ til deres deltagelse ved DHL Stafetten.

Master bag
butiksbygningen

Der ligger en del master bag butiksbygningen, som ikke har været
flyttet i mange år. Især er der flere træmaster som har set bedre dage,
og måske ikke længere vil være forsvarlige at anvende. Vi efterlyser
ejermændene til disse, da havnen kun kender til en folkebådsmast her.
Da vi er i pladsmangel til master, opfordres du til at markere din maste
med navn og pladsnummer når den lægges i masteskuret. Hvis din mast
ikke blev monteret i år, og ligger umærket i et af masteskurene, vil vi
bede om at masten snarest mærkes med navn og pladsnummer.
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