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Som nævnt i forrige nyhedsbrev, ryddes forpladsen helt for både og bådtrailere med
udgangen af maj.
Der står lidt bådstativer, uden navn, som fjernes sammen med øvrige efterladenskaber, hvis ikke der står
ejer på. Lige i starten af juni kommer der ca. 24 tons ny belægning i samme form, som det der ligger der
nu. Der har været forslag fremme om at lægge granitsten eller de samme sten, som på det store område,
hvor der er fliser.
For at holde os indenfor budgettet, samtidig med ønsket om at få ryddet op generelt, holder vi lidt igen.
SI – generalforsamlingen gik rigtig fint. Der var rigtig flot fremmøde fra Mågen, og Carsten Ring blev valgt
ind i SI bestyrelsen og fik Jens Bondo som suppleant. Begge bydes stort velkommen i havnebestyrelsen.
Apropos SI generalforsamlingen, var der i bestyrelsens beretning netop et indlæg om det med at ”få
ryddet op i havnen”.
Hejren har som os i Mågen, også fokus på at få skabt luft, få samlet tingene og meget gerne få fjernet
”øjebæer”!
Ved SI´s første bestyrelsesmøde, med den nye bestyrelsessammensætning d.9.5.2019, blev det vedtaget,
at vi for Greve Marina vil lave en byrådsdag, hvor byrådet kommer på besøg, sejler med en tur på bølgen
blå og efterfølgende til lidt snak om vores marina, som fritid og kultursted. Vil du evt. kunne deltage med
en båd, denne dag, (formentlig 16.8.2019), er du meget velkommen til at give havnekontoret besked.
Si bestyrelsesmødet gav, udover konstitueringen, hvor vi på Mågen har beholdt vores næstformandsskab,
samt sekretærfunktionen, efter eget ønske, også gode retningslinjer for en række emner fremadrettet,
som der i løbet af maj 2019, vil blive nedsat arbejdsudvalg omkring.
Vi har i Mågen et rigtig godt og frugtbart samarbejde med FLID´s advokat og dette udvider vi til at omfatte
en gennemgang af samtlige vedtægter, havnemanualer og kontrakter, således at ordlyden er mere
opdateret. Der er forhold i dag, hvor et ord måske er udeladt, men dog juridisk validt, da der kan være en
form for præcedens. Vi ønsker i hele havnebestyrelsen, at ovenstående gennemgås med tættekam og
omskrives til en 2020 version, vi kan fremlægge på næste SI generalforsamling.
Af særlige fokusområder er eks. udlejning af sin bådplads, hvor der lægges op til at bestyrelsen styrer
udlejningen, hvorved et udlejeforhold både tillades, såvel som afbrydes indenfor en i en kontrakt opfyldt
ramme. Og altid med en maksimal udlejeperiode på et år ad gangen. Vi har det allerede med
fastliggerkontrakterne. Tillige eks. privat udleje via Airbnb m.m.
Hertil kommer fokus på medlemskab af klubberne, ”projektbåde” på land og i vandet, der måske mere er
projekt end både. Ligeledes er der endeligt også selve ordlyden af en vedtægt, der af nogle kan fortolkes,
som det står skrevet, om end der i den juridiske verden er styr på tolkningen, kan det være irriterende at
noget kan ”misforstås”.
I maj bliver der sat nye navne på en række ansvarsområder i SI bestyrelsen.
Fra Mågen beholder vi hver i sær de områder vi har i dag, om end Susan fra kontoret er sammen med
Brian om ansvaret for hjemmesiden, herunder den ”on line booking” af søsætning og optagning, vi
tidligere har nævnt. Når vi kender den endelige form, orienterer vi herom.

Hjemmesiden får i øvrigt et helt nyt look, som Susan og Brian arbejder med allerede nu. Vi har desuden
skiftet leverandør af vores hosting af hjemmesiden.
Sidst men ikke mindst har vi fra Mågen løftet et forslag om, at der i SI bestyrelsen bør udpeges en
”innovativ ambassadør” hvis opgave er at bidrag til at ”tale Greve Marina op”, markedsfører marinaen og
sælge de mange kvaliteter vi har at tilbyde. Både til den enkelte borger i Greve Kommune og omegn – men
helt naturligt også til Greve Kommunes byrådspolitikere.
Generelt må vi sige, at der på SI bestyrelsesmødet er lagt rigtig gode rammer for et godt, konstruktivt
samarbejde – og meget langt hen ad vejen, i samme retning for begge havnebassiner.
Wifi på havnen er et projekt, der egentlig skulle have været tilendebragt i april, men ak og ve,,
Klubhuset er det eneste sted lige nu, hvor det kan bruges. Vi har rejst dialogen i SI regi, i det det var i
selvsamme regi at beslutningen om separation blev taget.
Frode, fra Hejren, der enstemmigt på SI bestyrelsesmødet blev udpeget som ny formand, har en aftale
med vores havnefoged, nu på torsdag og Frode har en del forstand på emnet og hjælper os med at komme
i mål på Mågen.
Trivsel står for et mindre traktement d. 20.5.2019 kl. 13.30 i forbindelse med ferniseringen af nye billeder,
der hænges op i klubhuset. Der vil være lidt til ganen, både vådt og tørt. Kom og hils på kunstneren.
Vild med Vand d.25.5.2019 er også ”søsat” med et pænt program. Husk i den forbindelse at tilmelde jer til
Grillhygge og dans, efterfølgende, i klubhuset. De respektive klubber har sendt besked ud – og
tilmeldingslisterne er på Café Mågen, hvor man tilmelder sig. Det er nødvendigt at tilmelde sig, for at få
del i tilskuddet, som klubberne giver til medlemmerne. Står man ikke på listen, refunderes der ikke fra
klubberne. Musikken leveres af Seniormusikanterne, som også stod for den musikske underholdning
sidste år.
I forbindelse med udlevering af nye nøgler til klubhuset, vil der samtidig blive flyttet ”hoveddør” til den
yderste af dørene ved toiletgangen. Vi har oplevet, at der ryges på toiletterne, samt at visse gæster, har et
helt andet forhold til at passe på vores ting, end vi selv har. Ved at flytte hoveddøren med lås, til den
yderste af dørene, er det således kun medlemmer af havnen, der har adgang til faciliteterne efter kl.
22.00.
Hjertestarteren flyttes tilsvarende og kommer i en opvarmet boks, i løbet af sæsonen.
Vi forventer at komme med en udmelding i næste nyhedsbrev, omkring projektet.
Vel mødt på havnen
Med venlig hilsen
Ø udvalget.

