Nyhedsbrev - April

Kære sejlere i Skærbæk lystbådehavn S/I.

Sejlersæsonen 2022 er så småt ved at gå i gang, og flere både er allerede klargjort og i vandet. I morgen
torsdag d. 21. og 22. april følger flere både efter i den planlagte fælles søsætning.
Igen i år har vi besluttet at fjerne alle bådstativerne fra lystbådehavnens område. Stativerne vil blive kørt til
Skærbækværkets område og skal derfor hurtigst muligt klappes sammen, mærkes med navn og
telefonnummer. De stativer, som ikke skal opbevares på Skærbækværket, skal meddeles næstformanden
og være fjernet fra lystbådehavnen senest 15. maj.
I løbet af torsdag og fredag vil vandslangerne blive monteret på broerne. Tjek jeres liggepladser for fejl og
mangler. Evt. fejl og mangler sendes til næstformanden på mail: mjrfv24@hotmail.com
Arbejdsdage: Vi planlægger arbejdsdage den 26. april, 3. og 10. maj i tidsrummet kl. 17.00 – 20.00. Vi har
mange småopgaver, som vi skal have løst inden sæsonen for alvor går i gang. Vi håber derfor på stor
opbakning og tilslutning til arbejdsdagene. Du kan tilmelde dig en af dagene på følgende mail:
formand@sbk-havn.dk
Den frivillige havnefoged ordning: Vi forsætter succesen med vores frivillige havnefoged ordning som
bidrager positivt til havnens økonomi og som giver et godt sammenhold i vores dejlige Lystbådehavn. Brian
Madsen er tovholder på ordningen. Han vil forud for opstart af ordningen afholde et møde, således alle er
klædt på til opgaven. Den frivillige havnefoged ordning forventes påbegyndt søndag den 29/5, hvorefter
ordning fortsætter hen over sommeren til og med søndag den 28/8. Vi har vedhæftet et ark, hvor I gerne
må tilføje jeres navn og tlf.nr. ud for den uge som I evt. kan besætte. Det udfyldte ark fremsendes hurtigst
mulig til følgende mailadresse: dbgm@profibermail.dk Der kan selvfølgelig byttes indbyrdes blandt de
tilmeldte, såfremt ens planer skifter hen over perioden.
Til orientering får vi i weekenden den 22. og 23. april gæster fra en småbådeklub, som afholder trolling
stævne i Lillebælt. De vil søsætte deres trailerbåde fra vores slæbested og har efterfølgende booket sig ind
på klubhuset. De overnatter mod betaling i havnen.

Med venlig hilsen
Jan Rebsdorf, formand

