Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn
Nu kan vi vel så småt sige, at sæsonen er skudt i gang. Vi har haft et par fantastiske dage med sol og forår
og mange sejlere har været på vandet. Godt nok har vejret lige nu ændret sig en smule, men mon ikke det
snart arter sig igen.
Desværre er vi fortsat lidt hæmmet af Covid19, og vores aktiviteter på lystbådehavnen er fortsat begrænset
af myndighedskravene. Klubhuset og baderummene er fortsat lukkede, men vi håber måske at kunne åbne
den 18. maj. Vi vender tilbage når/hvis det sker.
Vi har gennemført 4 arbejdsdage og arbejdsholdene har lavet et fantastisk stykke arbejde på havnen. En
kæmpe tak for indsatsen.
I skrivende stund har vi håndværker på klubhuset, hvor vi får udskiftet alle vinduer og døre, som det blev
besluttet på vores generalforsamling. Når håndværkerne er færdige, skal klubhuset males. Det bliver flot!

Om 2 uger påbegynder vi arbejdet omkring mastekranen. Arbejdsholdene er indkaldt. Det betyder, at
brodækket omkring mastekranen bliver afmonteret, således vi kan lave støbekasser til et ordentligt
fundament. Omkring den 8. juni skulle vi gerne være klar til støbning, så fundamentet kan hærde et par
måneder, inden kranen igen monteres først i august måned.
Derudover har vi en stor opgave på vores yderste betonbroer. Vi har desværre haft en stormskade af en
mere alvorlig karakter. En af de kraftige wirer er desværre knækket og det har medført at forankringen i
brodækket er knækket. Vi påbegynder reparationen den 21. juni, hvor vi afmonterer brofaget med henblik
på reparation. Vi har kontakt til et professionelt firma, som skal forstå selve reparationen. Derefter skal der
gå nogle uger, inden brofaget igen kan spændes sammen med de øvrige brofag.

Desværre har bro-skaden også medført skader på elkabel og nogle af vores elinstallationer. Vinteren har
også været særdeles hård ved vores elinstallationer. Vi har haft kortslutningsskader, defekte el-skabe og
overrevet elkabler.
Alt el er nu efterset og repareret af en aut. el-installatør og vi kan alle færdes trygt på havnen.
Vores havnefoged ordning starter i uge 21 og fortsætter frem til uge 37. En stor tak til dem der har påtaget
sig rollen. Det gavner vores lille havn og vi håber selvfølgelig på mange besøgende sejlere.
Privatlivspolitik udfærdiget for Skærbæk Lystbådehavn som i løbet af kort tid vil blive lagt op på vores
hjemmeside.
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne vil også være tilgængelig på vores hjemmeside. Brug lige et par minutter på at læse den.
Et lille opråb! Hjælp os i bestyrelsen med at holde orden. Vi har ved flere lejligheder ryddet op efter dels
søsætning, mastepåsætning og lignende. Stil bukkene på plads efter brug og sørg for, at der er navn på det
materiel der henstår på havnens område. Trailere og lign. skal nødvendigvis ikke stå på havnens område.
Det kniber med pladsen i forvejen og forskønner jo ikke ligefrem vores område.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Skærbæk Lystbådehavn.

