Nyt  fra  jeres  havnemester,  Kim  nr.  1/2015

Foråret  er  på  vej  og  båden  skal  snart  i  vandet  igen.  
Efter  en  mild  vinter  med  masser  af  regn  og  blæst  er  vi  alle  snart  klar  til  at  komme  på  havnen  igen,
for  at  nyde  livet  og  hyggen,  men  mest  for  at  komme  ud  at  sejle.  På  havnekontoret  har  vi  denne
vinter  arbejdet  med  at  planlægge  næste  sæson,  der  er  pt.  100  sæsonlejeaftaler  på  plads  og  som  sidste
år  kommer  der  flere  de  næste  mdr.  De  tyske  sejlervenner,  der  har  ligget  her  i  mange  år,  er  alle  meget
glade  for  den  sikkerhed  de  nu  har  for  en  bådpladsaftale  på  3  og  5  års.  Der  har  også  været  flere  nye,
der  har  forespurgt  på  en  sæsonplads  for  2015,  pt.  har  8  nye  familier/bådejer  valgt  at  flytte  deres
både  til  Sønderborg  lystbådehavn.  De  første  4  pladser  er  blevet  solgt  her  i  2015  til  nye  lokale  sejler
og  mon  ikke  der  følger  mange  med  i  år,  sidste  år  blev  over  35  pladser  solgt,  men  vi  har  bemærket,  at
dem  der  tilpasser  prisen  til  markedet  får  solgt  deres  pladser  hurtigt.  
Bemærk  vi  har  fået  ny  adresse  her  på  lystbådehavnen  vejen  hedder  nu  Marina  Allé  12
Nu  kommer  foråret  og  de  frivillige  arbejdsopgaver  venter.  Til  jer  der  stadig  ikke  har  sendt
infoskema  ind,  det  er  ca.  halvdelen  der  mangler  pt.,  i  kan  få  dette  ordnet  på  havnes  hjemmeside  på
www.soenderborg-lystbaadehavn.dk/tilmelding.  Så  ved  vi  hvor  du  kan  hjælpe  DIN  HAVN  og  vi  får
opdateret  alle  oplysninger  og  nye  data  på  jer  /  båden  hvis  vi  akut  skal  have  fat  på  jer.  Hvis  jeres  båd
ikke  står  på  p-pladsen  tast  nej  og  bare  stativ  ellers  har  vi  set  systemet  låser.
Nye  koder  til,  Toilet  og  bad  er  i  år  er  XXXX,    Internet    er  koden  XXXXXXXXXX
Husk  disse  koder  er  til  intern  brug  og  skal  ikke  ud  i  offentligheden

Hvorfor  kede  sig  når  vi  kan  have  det  sjovt  sammen  inden  båden  kommer  i
vandet
Der  vil  løbende  kunne  ses  på  vores  hjemmeside,  hvilke  opgaver  der  skal  løses  i  fællesskab,  her  er
de  første:
Der  vil  i  lørdag  d.  21.  marts  være  arbejdsdag  hvor  service  bygning  gøres  hovedrent,  og  de  grønne
områder  tjekkes  godt  igennem  for  affald  m.m.  og  beskæres,  her  skal  vi  bruge  ca.  8  i  service  bygning
og  10-12  i  de  grønne.
Der  vil  lørdag  d.  18  april  være  arbejdsdag  hvor  legepladsen  og  grill  pladser  tjekkes  og  gøres
hovedrent,  her  skal  vi  minimum  bruge  6-8  i  hver  gruppe,  måske  vil  der  være  lidt  tilbage  i  det  grønne
område.
VVS  gruppen  med  Finn  åbner  for  vandet,  tjekker  for  fejl  og  vandtab  m.m.  alt  dette  laves  så  der
senest  er  vand  på  broer  og  P-pladsen  fra  fredag  d.  13  marts.(hvis  der  er  frostfrit).
Bro  E  og    F  Tømmerhold  med  Børge  vil  så  snart  Johnsen  er  færdig  med  de  tunge  broopgaver  på
bro  E  og  F,  gå  i  gang  med  det  sidste  der  skal  laves  på  broen,  bl.a.  montere  skvatlister  pladsnummer
og  fortøjningsbeslag.  

Bertels  bro  med  Robin  er  begyndt  med  at  lave  den  bærende  trækonstruktion  på  terrassen,  her  er
der  plads  på  holdet.  
Brorengøring  14.  til  29.  marts,  her  gør  vi  som  sidste  år  en  ansvarlig  for  hver  bro  der  samler
tropperne.  I  får  en  personlig  mail  om  dette,  jer  som  har  meldt  jer  på  broholdet  og  hvem  der  er
tovholder,  der  så  aftaler  tid  for  lån  af  højtryksrenser  m.m.  Broer  fejes  og  renses  godt  i  bund  inden
Rød/grønne  skilte  sættes  op  og  broen  gives  algefjerner  når  den  er  tør  og  vejret  klar.  (1  eller  3  dage
efter)  Havnen  har  2  højtryksrenser  og  koste,  som  bookes  på  havnekontoret  af  tovholderen.
Har  du  lyst  til  at  hjælpe  på  de  broer  hvor  der  er  mange  gæstepladser  og  sæsonlejer  A,  B,  H  og
I  tager  jeg  gerne  imod  besked  der  kan  godt  bruge  3  hjælper  på  hver  bro  send  mail  på
havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk
Husk…Alt  frivilligt  arbejde  er  dækket  af  havnens  ulykkesforsikring…..men  alligevel    pas  på  jer
selv  og  hinanden
Følgende  informationer  til  bådejere:
•  Strømmen  tændes  permanent  på  broer  fra  den  14.  marts  2015,  fra  den  1.  april  kan  alle,  der  har
ligget  i  vinterhi  på  bro  D  og  C  godt  finde  ”hjem  ”på  egen  plads  det  samme  gælder  alle  både  der
kommer  i  vandet  efter  denne  dato.
•  HUSK  vi  må  ikke  slibe  bunden  af  båden,  når  båden  står  på  P-pladsen,  derfor  udlåner
havnekontoret  gratis  slibemaskiner,  samt  sælger  slibeskiver  og  skrabejern.  (Kun  havnens  støvsuger
må  anvendes.)
•  Når  Traktorholdet  begynder  med  at  køre  både  væk  fra  P-pladsen  SKAL  afspærring  respekteres,
det  kan  ikke  passe  Traktordrengene  skal  løbe  rundt  og  finde  bilejere  der  parkerer  så  de  står  i  vejen.
•  Der  er  indkøbt  afspærring  der  skal  bruges  når  maste-  og  bådkranen  er  i  brug.  Vi  skal  hjælpe
hinanden  med  at  få  alm.  besøgende  på  havnen  på  afstand  fra  arbejdsområdet.  Så  tænk  jer  godt  om.  
Havnekontorets  faste  åbningstider    Fra  23.  marts  til  30.  april  vil  havnekontoret  være  bemandet  fra
kl.  9  til  10  på  alle  hverdage,  samt  tirsdag  og  torsdag  17-18,  i  påskedagene  har  havnekontoret  åbent  9
til  11  alle  dage.
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