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Den kolde sommer er forbi, men det har ikke afholdt en del bådejere at
skifte til anden båd, og nye bådejere og andelshavere er kommet til. Kan
der mon anes en vis optimisme i bådbranchen med øget efterspørgsel af
både nyt og brugt, og er der en glædelig tendens til at flere unge familier
viser interesse for sejlsporten?

Fri / optaget skilte.

Nogle har måske undret sig over en mand der har padlet rundt mellem
bådene i havnen, i en grøn kano, sneget sig under fangliner, presset en lang
stang mellem pælene, men det er ikke noget farligt. Det er bare vores
energiske havnefoged, der har fået den lyse ide at en kano kan nå fra pæl
til pæl, hvilket gør det nemmer at opmåle pladsernes nøjagtige bredde som herefter bliver påført de nye fri / optaget skilte.
Vi er nu i gang med at færdigøre det nye stativ til master. Der er støbt
betonankre så vi er sikre på at det kan klare en ”Bodil”. Der monteres et
tag over stativet, så masterne ligger nogenlunde beskyttet for vejr og vind.
Som omtalt er stativet kun en midlertidig løsning der skal fungere indtil vi
får lov til at udvide vores eksisterende masteskur. Der vil ikke blive
monteret ”vægge/sider” på stativet, så hvis du vil undgå at din mast bliver
våd må du pakken den ind.

Nyt mastestativ

Med denne løsning er der nu plads til alle master, så ingen master skal
overvintre på græsplænen eller på klargøringsstativerne. Vi forventer at
din mast lægges på plads straks efter den er klargjort for vinteren.
For at alt kommer til at fungere godt skal du overholde følgende enkle
regler:
-

Det nye mastestativ skal fyldes fra øverste hylde og nedefter. Der
vil ikke blive monteret en kran så det er vigtigt at vi starter
oppefra.
Mastelængden skal passe til det rum den placeres i, dvs. ingen
korte master i de lange rum ved butikken. Mål efter – din mast er
sikkert ikke så lang som du tror.
Der må ikke opbevares bomme eller andet i mastereolerne.
Har din mast fastmonteret radar eller strut og dermed fylder
meget skal den placeres i det nye stativ.
Alle master skal mærkes med navn og pladsnummer.
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Nye andelshavere

Vi har fået en del nye andelshavere, som skal føle sig velkomne i havnen, og

Sidste dag for
optagning er 15.
november

I skrivende stund er der mange både der ikke er kommet på land og
havnefogeden ser i øjnene at der bliver alvorlig trængsel i den sidste periode
inden bådene skal på land.
Sidste dag for optagning er 15. november, hvorefter grejet bliver pakket
sammen. Skriv dig på listen i god tid, jo længere du venter desto større
chance er der for at du skal landsætte i dårligt vejr.

gerne en del af vores fællesskab. De står måske med en udfordring i at skulle
afrigge båden, og ikke mindst skal have båden placeret den i et stativ de ikke
kender ret meget til. Her vil vi gerne opfordre til at du hjælper de nye – og
især betjening af mastekranen kan være lidt vanskelig indtil man kommer
ind i rutinen. Selvom en ny bådejer ser ud til at have hjælpere nok så hjælp
alligevel til hvis du kan se at der mangler lidt rutine. Det er god stil.

