Nyt fra konstitueret havnemester

Sønderborg 31.07.2017

Jeg, Poul Anker er blevet udpeget til jobbet som havnemester. Med flere sæsoner på rygraden fra job som
havnemester i Hørup er det blevet til en konstitueret havnemester stilling her.
5 juni er jeg tiltrådt til en snarlig forestående hovedsæson for havnen, Jeg har medtaget min flid og gode
humør og vil gerne bidrage til at samle havnen, medarbejdere, bestyrelse, medlemmer, gæster. Alle giver
udtryk for at de gerne så mig blive længe og det har jeg tænkt mig at gøre.
Jeg er fyldt 50, opvokset her i Sønderborg, har et sejler hjerte, oplevet den gamle lystbådehavn som
optimist sejler, sejlet kapsejlads i mange år i kølbåd og været instruktør i sejlerskolen.

Jeg skriver dette, hvor højsæsonen, med gæster er på sit højeste. Der er dage med op til 269 gæstebåde og
det er for mig vigtigt de har en god oplevelse og forlænger opholdet, kommer igen på tilbagevejen og næste
år. At hilse på broen og give en hjælp med fortøjning, betyder mere end man tror.
Havnen byder på meget andet:
Blå flag aktivitet med næsten daglige kl. 10-17 ”kig forbi og lån udstyr”!
Als rundt og Åben havn 10 juni
Sommerlejr juniorer 23-26 juni
Contender DM og VM i Juli
Handicap, sejlerskole og kapsejlads aftener
Hygge i SSM og SYC lokalerne.
Hygge på grillpladser, legepladser og i bådene
Havnen er meget besøgt og det er derfor i vores interesse, at gæster møder grønne skilte:
-

derfor vend jeres skilt på grøn når i sejler ud og ikke planlægger at komme og overnatte i havnen.
havnekontoret er altid hjælpsom med at vende skilte på rød for de der kommer hjem.
brug havnekontorets nummer 27848525 og er det med sms, modtager du retur besked at det er set
og tommelfinger op når skilt om morgenen er på rød.
ellers vendes kun i følgende tilfælde:
tidligt om morgenen, når vi går runden for check af havnebetaling, ”pladser der har stået
ledig om natten og står på rød, vendes konsekvent til grøn.
o om aftenen når plads er røde, skriver vi det ned og kontakter de der har pladsen, kun når
de melder om de har glemt at vende på grøn, gør vi det.

Label for havneplads er af mange endnu ikke afhentet på havnekontoret og påsat båden. Husk at have
forsikringspapir med når du går til havnekontoret og vil afhente.
Der er stadig både og stativer på p-plads, vi har dage hvor alle p-pladser er optaget og derfor skal der
opryddes for stativer.

Parkeringsområder er blevet malet op og der er afsat plads til 6 autocampere i et område NØ på parkerings
området. De tager overnatningsbillet som sejlerne i automat eller havnekontor og lægger i forrude af bil.

Snart forestår forberedelser til efterårets aktiviteter, lad os få løftet i flok og hjælpe hinanden. Det er noget
mange medlemmer efterspørger, vil du også gerne deltage og har ideer, så kontakt gerne mig.
Go vind på havnen og turen
Havnemester, Poul Anker

