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Havnefoged
Her på falderebet at august, så lad os summe den sidste sommer måned op.
På havnekontoret har vi fået fornøjelsen af, at Steffen er startet hos os i virksomhedspraktik.
Steffen skal i første omgang være her i 13 uger, mandag til torsdag nogle timer om dagen.
Steffen er allerede godt i gang med vores grønne områder, der bliver klippet og savet i stor stil.
Pullerterne har fået et ansigtsløft, der er kommet mere tydelige lys på, det håber vi vil hjælpe, så vi ikke
fremover har så mange påkørsler.
Der er så småt begyndt at komme bestillinger ind på optagning og søsætning.
Det er vigtigt, at I får meldt ind i god tid, så vi kan planlægge hvilke landområder, der skal bruges til de
forskellige søsætningsperioder.
De sidste tilbud på vores projekter rundt om på havnen er kommet ind, og de forskellige opgaver er bestilt,
og nogle allerede sat i gang.
Jeg er dog nødt til at prioritere lidt i opgaverne, da havnens budget ellers vil blive brugt meget hurtigt.
Så selvom det måske ser ud som om der ikke sker det store, så er vi i gang i det tempo økonomien og vores
egne timer tillader det.
Da vi så småt skal i gang med at tage både op, så vil det være rart, at nogle af alle de trailer som står rundt
om på havnen ikke står i vejen.
Der er trailerplads på landplads 2.
Trailer skal have mærke på, står der trailer uden mærke vil de igen blive flyttet ud af havnen sammen med
stativer uden mærker.
Vi er i gang med at gennemgå broerne, og vi må jo konstatere, at der er en del som ikke ligger på sin egen
plads.
Man kan selvfølgelig aftale med havnekontoret, at man midlertidigt ligger på en anden plads, men så skal
man henvende sig på kontoret og få et mærke, så vi ved hvem der ligger hvor.
Har man ikke en aftale med havnekontoret, og et korrekt mærke, så skal man ligge sig over på egen plads.
Havnekontoret
På torsdag den 1. september starter Heidi på havnekontoret, Heidi skal jo lære alle at kende, og hun skal
finde rundt i alle de mange spørgsmål, der kan komme her i havnen.
Så kig forbi ved lejlighed og hils på Heidi, og kom gerne med en masse spørgsmål, der kan udfordre lidt 
På Lørdag den 3. september holder Marianne som I ved reception her på havnekontoret mellem 13.0016.00, og selvom der stadig er noget tid til at Marianne stopper, så håber jeg, at rigtig mange vil kigge forbi
og sige tak for indsatsen.

Kontrakter
Der er i øjeblikket en hel del nye brugere som ikke har været på havnekontoret og underskrive kontrakten
for havnepladsen og få et havnemærke til båden. Så kom venligst på havnekontoret og få dette bragt på
plads.
Hastighed i havnen
Der er desværre en del som ikke respekterer, at der er max. 3 knob i havnen. Vis hensyn til dine bådvenner
– det er ikke sjovt, at der kommer en kraftig hækbølge når man ligger på ydersiden af broen. De max. 3
knob gælder selvfølgelig til man når udsejlingen.
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