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Sæsonafslutning

Selv om efteråret endnu har vist sig den pæne side, må vi erkende at sæsonen er ved og være
slut, med en vejrmæssig ret god sejlsæson. Så nu gælder det om at få skrevet sig på
optagelisten så havnefogeden kan nå at få alle op inden 15. november der er sat som den dag,
hvor han begynder og pakke havnens materiel sammen. Husk i øvrigt når du forlader
vandpladsen at fjerne dine fangliner, så broerne kan bevæge sig frit, når der ikke ligger både.
Det er med stor tilfredshed at vi har oplevet en sæson med at et stigende antal gæstesejlere har
besøgt havnen. Det giver trods alt et lille økonomisk bidrag til havnen, og ikke mindst skaber
det liv på havnen.

Høringssvar Jollecenter

Der er desværre sket det i kommunens aftale om budget for 2014, at der ikke blev afsat midler
til et jollecenter - det blev i stedet penge til kunstgræs, hvilket vi som bekendt ikke kan sejle
på. Men det positive i sagen er at der under supplerende budgetbemærkninger er nævnt at der
arbejdes videre med tanken om en etablering.
For at der ikke skulle være tvivl om havnens holdning til et jollecenter på havnen, sendte vi
inden den endelige budgetforhandling følgende brev ti Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommune
Rådhuset
Torvet 2
3600 Frederikssund

Frederikssund d. 24. sept. 2013

Høringssvar til budget 2014-2017 fra Frederikssund Lystbådehavn.

Frederikssund Lystbådehavn ønsker at fremføre en kommentar til kommunes budgetforslag for
2014 - 2017
Frederikssund Lystbådehavn har i høringssvar d. 12. juni 2013 til Skitseforslag til etablering
af et Ungdomssøsportscenter fremført en række bemærkninger til det foreliggende projekts
udformning. Man var helt enige i projektets vigtighed i forhold til ungdomsarbejdet indenfor
søsport og stillede sig positivt overfor projektet. Bemærkningerne gik udelukkende på
projektets størrelse og anbringelse på havnen, idet man mente, at det kunne udformes mere
hensigtsmæssigt både til gavn for ungdomsarbejdet og havnens øvrige brugere.
Efterfølgende blev der d. 14. august afholdt et møde mellem Frederikssund Kommune og
Frederikssund Lystbådehavns bestyrelse for at afklare, om der fortsat kunne skabes opbakning
til et Juniorsejlcenter på Frederikssund Lystbådehavns lejede arealer på Kalvøen. (ref.: J.nr.
008651-2008). Man enedes her om at arbejde videre på projektet under de foreliggende
præmisser med henblik på at fremlægge et projektforslag til vedtagelse på Frederikssund
Lystbådehavns generalforsamling ultimo 2013.
På den baggrund skal der ikke herske tvivl om, at Frederikssund Lystbådehavns bestyrelse går
varmt ind for etablering af tidssvarende rammer for Juniorsejlcentret og håber, at projektet
nyder fremme i Frederikssund Kommunes Budget 2014 – 2017.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Frederikssund Lystbådehavn
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Salg og udlejning af
pladser

Desværre går det stadig lidt trægt med omsætningen af pladser, hvilket samtidig betyder at
der heller ikke har været så mange lejere til de pladser som andelshavere ønsker at leje ud.
Vi har i den forbindelse diskuteret i bestyrelsen om vi skal indføre et mere retfærdigt
system, så vi kan tilgodese alle de andelshavere der ønsker at udleje, ved at samle det i en
pulje, og fordele det indkomne på en retfærdig måde, så alle får en del i udlejningen.
Det er bestyrelsens hensigt at fremkomme med et forslag til en ændring af reglerne for
godtgørelse til andelshavere i forbindelse med udlejning på den kommende generalforsamling.

