Kære sejler i Skærbæk Lystbådehavn
Hermed en lille opdatering på vores situation i lystbådehavnen.
Bestyrelsen følger myndighedernes anbefalinger, hvilket betyder at vores engagement og initiativer
på havnen fortsat ligger næsten stille.
Vores faciliteter herunder klubhus, toiletter og bad vil derfor fortsat af hygiejnemæssige årsager
være aflåst.
Når Danmark forhåbentlig gradvist genåbner, ser bestyrelsen det som afgørende for havnenes
økonomi i 2020, at vi får gang i den indenlandske sejlerturisme og vi bør derfor tænke over,
hvordan vi i vores havn kan sikre genåbningen på den mest forsvarlige måde og i forhold til adfærd
osv.
Vi forventer en gradvis åbning som det øvrige samfund umiddelbart efter Påsken.
Pt. er der ingen hindringer for, at man kan drage på sejltur i påskedagene eller nyde fridagene i
vores lystbådehavn. Vi skal dog være opmærksom på reglerne omkring forsamlingsforbud (pt. max
10 personer) og evt. kommende restriktioner.
På grund af grænselukningen har gæstesejlere fra vores nabolande desværre ingen adgang. Hvis der
sker anløb, skal det anmeldes til politiet.
Vi har selvfølgelig en hel del arbejdsopgaver som vi gerne vil have løst og som vi indtil videre
forsøger at løse via ”enkeltmands opgaver”
•
•
•
•
•

Lokal elektriker bestilt til bro 8, 9 og 11.
Ukrudtsbrændere indkøbes,
Sprøjte til algefjerner indkøbes
Pæl ved bro 4 etableres
Pæl ved bro 1 ml. brodæk v/mastekran og bro 1 etableres

Med håbet om at forholdene i DK hurtigst muligt vil ændre sig, vil vi – når det er muligt - indkalde
arbejdshold til de større opgaver.
Når der er foretaget søsætning, skal bådstativerne klappes sammen og forsynes med navneskilt. Vi
vil herefter stable stativerne som vi plejer.
Det materiel der ikke er forsynet med navn og telefonnummer – vil blive fjernet fra havnens
område og destrueret. (sker af hensyn til miljøet og vores naboer) Frist: 1. juli 2020

Med venlig hilsen
Jan Rebsdorf
Formand

