Nyt fra havnemester, Poul Anker

Sønderborg d. 22.08.2017

Vi er nået til slutningen af august og venter stadig på sommeren…, der berettes af vore sejlere om enkelte
solstrejf og sommerlune på sejlture og havne. Fra gæsterne kan jeg berette, at de nyder Vores havn.

Sommer, status for sommerens indtryk:
Besøgstallet af overnattende både i Vores havn er over sidste år og må siges at være tilfredsstillende, når
sommeren ikke er bedre.
Rød/grønne skilte på broer har ikke været helt problem frit og derfor nogle ord om dette.
Jeg har valgt, at det altid er mig der samler indkomne beskeder om vending af skilte og noteres i
havnekontorets kalender. I giver besked, dagen før, mundtligt (tit hurtig besked i forbifarten), på e-mail
eller på Havnetelefonen 27848525 som opkald eller SMS. Vendingen sker så på runden på broerne om
morgenen.
Følgende fejl kan nævnes:
- der er flere der benytter fastnummeret 74429392 der ikke eksisterer mere.
- det er ikke alle der kender deres pladsnummer og så vendes den forkerte jo.
- der er børns leg med skilte og gæstesejleres vending af skilte fordi de vil tilgodese en senere ankommende
båd, hvilket de ikke skal.
-jeg som havnemester laver også fejl, selvom lommebog bruges flittigt i at holde styr på aftalerne.
Symbolerne >øjne< for set, og >tommelfinger< er indført, for at i på jeres SMS kan se status. Der
håndteres mange SMSer og det hjælper såfremt beskeden med tommelfinger bliver stående uden at i
sender en sød retur besked, desværre.
Pladsmærker, Havnekontoret har stadig 150 pladsmærker liggende der ikke er afhentet. Alle både der er i
havnen uden gyldigt pladsmærke har fået reminder påsat båden.
At afhente pladsmærke er, at gå til havnekontor og forevise, at forsikringsaftale er tegnet og i gang.

Efterår/vinter
Havnekontoret er ved, at forberede til efterårets vinteroplægning, vinterliggere i havnen og
disponeringsaftaler for kommende sæson.
Vinteroplægning
Det forventes samme omfang for vinteroplægning som foregående vinter. 24 september er sat som
tidspunkt for betalingen skal være gjort, det er en god uge efter den normale frist, idet vi ikke har den
gummilap der fastgøres til bådejeres stativ klar før d. 5. september. Gummilap bliver rød i år.
Vogne/stativer køres ud, sidst i september. Nærmere opslag når traktorudvalg mødes i starten af måneden.
Det er vigtigt at få betalt for vinteroplægning inden fristen, så vi kan planlægge hvor mange udefra, der kan
gives tilsagn til.

Bemærk, at det er længde og bredde af båden med udstyr såsom for/agterpulpit, anker, bovspryd,
platforme og evt. mast der er lagt oven på båden.
Selve vinteroplægning kan først ske efter 1. oktober eller aftalt med Havnekontoret.
Betaling for vinteroplægning sker på havnekontoret, hvor der altid er åbent kl. 8-10 og kl.17-18.30.
Mastehal-ansvarlige nævner, at det er vigtigt hurtigt at der rigges af og at masten kommer væk fra pladsen.
Mastevogne returneres til masteskure efter brug.

Vinterliggere
Både der hører til havnen, kan vælge at ligge i vandet, vinteren over. Dette skal dog meddeles
havnekontoret og accepteres. For dette betales 1/3 af sommerprisen og det gælder fra 16/11 – 31.3

Disponeringsaftaler
Vil du meddele du ikke bruger pladsen til næste år, kan du udfylde en disponeringsaftale, således andre kan
gøre brug af pladsen som sæsonliggere. Disponeringsaftale skal være os i hænde 1 okt. Og først der kan vi
begynde at planlægge hvad der er muligt at optage af nye samt forlænge de sæsonliggere der allerede er i
havnen.

Sæsonliggere 2018
Sæsonliggere meddeler inden 1 oktober deres ønsker for den kommende sæson. Havnekontoret vil arbejde
på at nuværende og nye sæsonliggere for en plads, som udgangspunkt den samme, men såfremt det ikke
kan lade sig gøre gennem dialog, at finde løsninger.

