	 Nyhedsbrev
Årgang 3 nr. 27

Oktober 2013

Lige lidt nyheder på dagen derpå.
Desværre undgik vi ikke skader som følge af den orkanagtige storm i går,
det gik hårdt ud over bro 5, da vinden kom fra SV, og nåede over 35ms i
pustene.
Selv om det var varselet, var der desværre mange af de bådejere der stadig
ligger i vandet, ikke havde fortøjet godt nok til at modstå stormen.
Her til morgen har vi konstateret at en del både, har meget gamle svage
fortøjninger og andre har brugt ”sytråde” til store både, hvor det så
desværre er gået ud over nabobåden.
Havnefogeden og formanden var på havnen omkring kl. 16,00, og det var
lige her det startede. Ingen af os havde tidligere set noget lignende, da
søerne i fjorden på under et kvarter, rejste sig meget voldsomt . Vi
besluttede at nu var det ikke forsvarligt at opholde sig derude længere, her
havde de første både allerede sprængt fortøjninger, og den første ponton
flyttet sig. Så havnefogeden kontaktede de bådejere han kunne træffe, og vi
besluttede at afvente yderligere til stormen var ovre og det blev lyst.
Det var ikke noget kønt der mødte os da det det blev lyst, 4 af fagene på bro
5 havde flyttet sig, strømkablet var revet ud af el-tavlen, både har banket
ind i broerne, 2 både er sunket, hvoraf vi kun kan se den ene med masten
oven vande. Forsikringselskabet Pantaenius kommer i morgen med et
dykkerhold, og skal prøve at hæve den, og prøver samtidig at finde den
anden, selv om den ikke er forsikret i dette selskab.
På land gik vi heller ikke fri, 2 både er væltet her har her har
forsikringsselskabet allerede rekvireret kraner til at rejse disse, mange
presenninger er blæst af. Nu gælder det om at tilse stativer, og sørge for at
de står sikkert, og løse bukke er spændt godt sammen.
Bro 5 er forsikret og vi har kontakt med forsikringsselskabet, der kommer
med en inspektør der skal besigtige skaden og finde en løsning for at sikre
at der ikke sker yderligere skader på havnen.
Skulle du være en af de ejere der ikke kan komme til din båd via
broerne, har du mulighed for at låne en jolle med motor, så du kan få
din båd ind på et mere sikkert sted. Du skal kontakte havnefogeden
eller formanden.
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