Nyhedsbrev forår 2018
Ny sejlersæson, vi har ændret Kode for adgang til toiletter og bad!
Ny kode er 1425, men vi har også valgt at lade den gamle kode fortsætte indtil d.1/6.
Nøgle for slæbestedets bom er skiftet.
Der er stor aktivitet ved havnekajen, det klumper sig ofte sammen, derfor opfordringen, begræns bil på
havnefronten. Det generer, aktiviteterne ved tårnkran, mastekraner, lastbilkraner og traktorholdets hjælp
med bådvogne. Biler der læsser af skal være kortvarigt og vil blive påtalt såfremt det er parkering, parkering
skal ske på parkeringspladsen. Slæbestedets indkørsel skal ligeledes friholdes for parkering.
Både der har været vinteroplagt på parkeringspladsen skal færdiggøre sig og søsættes inden den 15. maj
2018. Aftaler om andet skal være aftalt med havnemesteren.
Stativer og andet skal tages bort umiddelbart efter søsætningen, er dette ikke sket, må havnen bede andre
om at gøre det for din regning. Stativer der tages over på området for bådvogne skal have det røde mærke
påsat. Stativer/bådvogne der ikke hører til havnen/vinteroplægningen 17/18 vil blive en udgift for ejer og
evt. medføre fjernelse.
Årsmærke for både i havnen er klar til afhentning, husk forsikringspapirer! Også Codan forsikrede
gennem klubberne modtager en Codan meddelelse, medtag denne.
Årsmærke påsat både i havnen kontrolleres 1/5 og 1/6. Ved manglende årsmærke er du pligtig til at bringe
det i orden, og få pladsmærket påsat og have en forsikring. Sanktionen i år er, at har du ikke det korrekte
pladsmærke er båden ikke tilladt på bådpladsen.
Pladsmærket viser du hører til i havnen, har en forsikring og det hjælper havnens runderende personale i at
se forskel på gæst og fastligger.
Ny sæson er lig med, ud at sejle.
Husk: Grøn skilt når du forlader pladsen. Forlader du pladsen og kommer igen samme aften/nat er dit skilt
rødt, ellers går vi som havn ud fra du vil hjælpe os til at gæster kan komme til os og låne din plads og betale
havnepenge for overnatningen. Sker der noget uforudset, vil Havnekontoret forsøge at hjælpe dig, ind på
din plads eller et alternativ. Havnemesteren koordinerer Rød/Grøn skilte, skriv en kort sms og du får øjne
symbol for set og thumbs-up symbol for at plads er sat på rød. Evt. gæsteliggende båd informeres om din
ankomst.
Frivilliges arbejde den 24. marts blev en rigtig god dag, med 60 der hjalp med at gøre havnen forårsklar.
Bestyrelsen/havnemesteren hører, der kunne være et ønske om, at medlemmerne vidste hvilke små
opgaver der er og måske byde ind med nogle timers hjælp.
Dermed startes denne liste:
Hjælp havnen: Den vil være at se på hjemmesiden, under fanen: Lystbådehavn / Nyt fra havnemesteren
 Kantlister på bro I, vi vendte brædder på broen sidste år og skal færdiggøre den med nye kantlister.
 Brædder på langskibs gæstepladser, bro E, F, G
 Skilt for bredde for pladser, oppe på bro
 Skilt for bredde for pladser, nede ved rød/grønne skilt
 Facebook/medier interesserede kunne give en hjælp med at aktualisere havnens Facebook side og
gøre den nyhedsgennemstrømmende.

