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Sæsonen er skudt i gang og der er godt liv i vores havn.
Vi kan alle glæde os over, at solens varme også er begyndt at yde sit.
Hen over den kommende sæson, sender vi nyhedsbrev ud i stedet for orienteringsmøder, da mange af jer
formentlig er på søen, i fremmede havn eller andet, der relaterer til sommer og sol,,,
Der er kommet en del både i vandet – og flere er jo på vej.
I den forbindelse skal vi bede om særlig opmærksomhed fra de af jer, der har båd liggende på området
ovre ved cafeen, forpladsen, i det området skal have påfyldt nyt underlag og generelt ryddes op.
De både, der har stået i årevis er havnefogeden i dialog med bådejeren om, hvad der skal ske.
Det er planen, at området skal være helt ryddet med udgangen af maj, hvorefter der ryddes endeligt op,
påfyldes et stort læs underlag, fordeles og dermed giver plads til parkering gennem sommeren.
Der har helt tilbage i 2018 været ”nød råb om” at der manglede p pladser. Det skaffer vi ved at få ryddet
gevaldigt op på forpladsen. Bådstativer samles, hvorfor det er vigtigt, at du får sat navn på.
Når bådende skal op igen, er det planen at havnen inddeles i områder, hvor der således bliver et særligt
sted, til de både, der forventes at skulle stå over en sæson.
Det giver luft i vores havn og syner af rydelighed og dermed mere indbydende.
Wifi på havnen er super godt – dog kun i klubhuset 
Vi har ved hjælp fra folk på Hejren fået vores egen opkobling til udbyderen, men der mangler – som det
ser ud lige nu – nogle ”access points” som får fordelt internettet ud til molerne.
Havnefogeden er i gang med at få det på plads.
Klubhuset er blevet malet indendørs. Det har pyntet og lyst op. Kig forbi, evt. til ferniseringen af nye
billeder, der hænges op i klubhuset. Det er d. 21.5.2019. Der kommer særskilt opslag op herom, når
programmet kendes endeligt.
Vi nærmer os SI – generalforsamlingen. Det er d. 30.4.2019 kl. 19.00 på Gersagerskolen.
At den kommende generalforsamling får en del ekstra opmærksomhed, skyldes dels de to forslag der er
med på dagsordenen. Den ene om reducering af priserne for værdien af havnepladserne, den anden
reducering af priserne for brug af pladserne.
Derudover har vi afstemninger, der også vedrører eget havnebassin, så mød meget gerne op, deltag i
debatten, eller lyt med. Det er på denne generalforsamling, at havnens overordnede drift – og
retningslinjer for samme er i spil.
Ø udvalget ønsker god sommer og en dejlig ”sejl sikkert” sæson på vandet.
Med venlig hilsen
Ø udvalget

