Nyhedsbrev 01/2020
Kære Sejlere i Skærbæk Lystbådehavn
NB! Formanden for dels Bådeklubben og dels Skærbæk Lystbådehavn har i skrivende stund valgt at lukke
vores klubhus for ”offentligheden” i perioden fra fredag den 13. marts til fredag den 27. marts 2020 .
Begrundelse: hensynet til hygiejneforhold/rengøring m.m. set i forhold til den nuværende situation i DK.
Generalforsamlingen i vores Lystbådehavn er vel overstået og bestyrelsen har konstitueret sig. Referat fra
vores generalforsamling medsendes og vil blive lagt på vores hjemmeside under referater.
Første bestyrelsesmøde var præget af overdragelse fra den forrige bestyrelse samt en prioritering af de
opgaver som ligger foran os i den kommende sejlersæson.
Vi håber på en stor opbakning til de kommende arbejdsdage og der vil snarest muligt komme en dato for 1
og 2. arbejdsdag.
Bestyrelsen har planlagt for en arbejdsdag forud for den fælles søsætning, som finder sted den 24. og 25.
april. Derudover en arbejdsdag umiddelbart efter den fælles søsætning med henblik på at rydde stativerne
væk fra P-pladserne. Nærmere herom ved vores Broformand.
Bestyrelsen og Bådeklubben samarbejder omkring en løsning for Bådeklubbens materiel, som henligger på
P-arealet ved bro 7, 8 og 9. Nærmere herom senere.
Der vil snarest muligt blive udkørt grus på vores P-arealer således vi kan færdes tørskoet på området.
Den store ”betonflåde” som er hensat P-arealet vil snarest muligt blive fjernet.
Vores nuværende mastekran underkastes et professionelt eftersyn således den er klar til sæsonen.
Vi har enkelte reparationer ved bro 4, hvor pælene er knækket. Bro-Lars bestilt til nye pæle. De øvrige pæle
ved bro 4 efterses ved samme lejlighed. Derudover har vi en skade på et af de yderste brofag som følge af
stormen. Skaden vil snarest muligt blive besigtiget ligesom vi vil gennemfører eftersyn af forankringen.
Vi har mange opgaver i støbeskeen, men i første omgang har vi valgt at prioriter opgaverne således, at vi er
klar til bådene skal i vandet.
Der arbejdes på en tidsplan for udskiftning af den gamle mastekran og det forventes, at vi kan påbegynde
arbejdet med nedtagning af brodækket ultimo maj måned. Herefter støbning af fundament således det kan
nå at hærde inden opsætning af kran som forventes at blive omkring august md.
Vinduerne i klubhuset skal udskiftes og projektet vil hurtigst muligt blive igangsat ved ekstern leverandør.
Tidsplan pt. ukendt.

På vegne af bestyrelsen.
Jan Rebsdorf

