Kære lystsejler i Skærbæk Lystbådehavn.

Myndighedskravene:
Kravene ændres jævnligt og det betyder at forsamlingsforbuddet fra på mandag hæves til max 50
personer. Det vil mere eller mindre betyde normale tilstande for vores lille havn, dog mangler vi
fortsat vores udenlandske gæstesejlere i havnen, men FLID arbejder på en afklaring for
gæstesejlere fra Tyskland og Norge.
Vi skal fortsat være opmærksomme på at fastholde afstandskravene, afspritning osv.
Broskaden:
Vores bro skade er nu delvis repareret. Vi mangler at få broerne samlet, hvilket vi forventer at
kunne gøre den 16. juni.
Mastekranen:
I sidste uge blev vores gamle mastekran afmonteret, skåret op og skrottet. Hejseværket er sat til
salg.
Brodæk:
Brodækket omkring mastekranen er afmonteret og arbejdsholdene er pt. i gang med at lave
støbekasser til det nye kranfundament. En lidt større udfordring, da noget af arbejdet foregår på 2
mtr. vand. Vi forventer, at arbejdet forløber planlagt og at der på mandag kan fyldes beton i hullet.
Havneplan.
Vi har mange ønsker på havnen, nye tiltag, forbedringer og reparationer, men vores økonomi skal
også kunne følge med. Derfor er vi pt. i gang med at lave en havneplan, hvor alle opgaverne skal
prioriteres i forhold til sikkerhed, økonomi og nødvendighed.
Arbejdsholdene.
Vi har gang i mange ting og der er mange arbejdsopgaver på havnen. Herfra skal lyde en kæmpe
tak til arbejdsholdene og andre, for den ekstra indsats der ydes og for den opbakning bestyrelsen
møder på havnen.
Vi fortsætter med at lave arbejdshold, og vi fortsætter med at ringe rundt og skaffe arbejdshold.
Hvis du af den ene eller anden årsag ikke kan deltage i arbejdsholdene, er det OK at sige fra under
henvisning til vores Takstregulativ for Skærbæk Lystbådehavn S/I 2020 punkt 7. vedr. eget arbejde.

Havnefogedordningen:
Den frivillige havnefogedordning er igangsat. Havnefogeden har konstateret uregelmæssigheder
ved vores slæbested, hvor ”slæbestedsbrikkerne” bliver udlånt til andre end dem brikkerne er
udstedt til (venner og bekendte) Det er selvfølgeligt et No Go og vil blive håndteret.
Parkering:
Parkeringsforholdene på vores område er en udfordring. Vi har derfor opsat skiltning ved broerne,
som man venligst bedes respekterer. Derudover henviser vi til, at biler med bådtrailer kan/skal
parkere ved græsarealet over mod fiskerihavnen.

På vegne af bestyrelsen
Jan Rebsdorf

