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Havnefoged
Optagning af både for i år er afsluttet, og status er at vi har omkring 100 både som stadig ligger i vandet
hen over vinter perioden.
I den forbindelse skal jeg lige huske jer alle på hvilke regler I har vedtaget på jeres generalforsamling.






Både må ikke stå med fast landstrøm når de står på land, og det er ikke tilladt at overnatte i både
der står på land.
Inhalere og fortøjninger på pladserne skal være fjernet, det er ikke tilladt at lade disse sidde på
pladserne hen over vinter. Grunden er at får vi meget frost, så kan der være risiko for at isen får fat
i disse, med skader som følge.
Det er ikke tilladt at benytte el til opvarmning af både, hverken på land eller når båden ligger i
vandet.
Der skal dagligt ryddes omkring båden på land, det vil sige at der ikke må efterlades ting omkring
båden og på stativer.

Desuden





Overdækninger af både på land skal være forsvarligt fastgjort så de ikke kan lave skader ved storm.
Ydersiden af E og R broen har pladser som har kategori B, (E-101 til E-152 + E-201, samt R-27 til R29) det vil sige at ligger båden i vandet hen over vinter, så skal de enten flyttes ind på indersiden af
E og R broerne, eller I er også velkommen til at finde en plads i inderhavnen som er ledig.
Uanset hvad så tjek med jeres forsikring hvis I ligger i vandet hen over vinter perioden.
Husk at tjekke med din forsikring om de kræver ekstra støtteben på havnestativ, når du står på
land med mast på.

Jeg skal bede de af jer som har eget stativ som ikke bliver brugt, og som står på havnens område, om at få
det pakket sammen og lagt på en palle så vi kan håndtere det. Er det pakket sammen, så skal det placeres
på en palle.

Der står nogle stativer, bådvogne og trailer ved den store parkeringsplads uden for havnen. Det er alle
sammen ting som ikke har havnemærke på, og derfor kan vi ikke kontakte ejerne.

Derudover så ligger der en del master på mastereolen udenfor lige over for Juniorhuset.
Såfremt ejerne ikke har meldt sig og får mærket jeres ting, så vil de blive bortskaffet først i det nye år.
Har I noget træaffald bedes i lægge det ved siden af miljøhuset ved Havnekontoret.

Der er nu lukket for vandet rundt om på havnen, det vil blive åbnet igen til foråret når vejret tillader det.
I ugerne op til Jul, der vil vi sejle en tur rundt og fjerne de inhalere som stadig sidder på pladserne, det er en
del timer vi kommer til at bruge på det, og der er rigtig meget godt tovværk som vil blive fjernet.
Så hvis ikke I vil ud og investere i nye indhalere og fortøjninger i den nye sæson, så vil det måske være en
god ide selv at få det bragt i orden.
Der står en del både på land med mast. Desværre er der også en del der står og klapper i vinden. Det er
hyggeligt 2 minutter, men så bliver det bare en smule irriterende.
Vil I ikke nok sørger for at fald bliver gjort fast, så de ikke står og larmer i vinden.
Broerne skal holdes ryddet, det er en mørk tid frem til foråret, og broerne kan være glatte, og når der står
cykler, joller og andre effekter på broerne, så kan der opstår uheldige situationer.
Brug nu jeres blå elkabler, strøm er ikke gratis, og det er ikke fair at sende regningen for strøm til andre
indskydere på havnen. og det er jo faktisk det man gør, når man ikke bruger måler.
Det koster stadig 1200,- kr. i gebyr når vi opdager brug af strøm uden måler.
Havnekontoret
Marianne havde sidste arbejdsdag den 15. november. Stor tak til Marianne for hendes indsats de år hun
har været en del af teamet på Havnekontoret. Vi håber alle at hun vil nyde den næste lange tid i hendes liv.
Vi holder juleferie fra d. 27 december 2016 til d. 2 januar 2017. Ved akut opstået problemer kontakt
havnefoged Per Møller Sørensen tlf. 30 54 07 05.
Med venlig
/Per Møller Sørensen
Havnefoged

