Kære lystsejler i Skærbæk Lystbådehavn.

Myndighedskravene: Vi skal fortsat være meget opmærksomme på myndighedskravene herunder
fastholde afstandskravene, afspritning osv..
Broskaden: Vores broskade på ydermolen er nu repareret og brofagene er igen samlet. En stor, stor tak til
Jeff som har bistået os under reparationen med input, faglighed og arbejdskraft.
Fundament til mastekran: Fundament til vores nye mastekran blev støbt. En ordentlig klods som med
garanti kan holde vores nye mastekran. Støberiet gik planmæssigt og støbeformen holdt til de mange ton.
Brodæk til mastekran: Det sidste brodæk er fjernet. Det nye brodæk skal rykkes ca. 1 mtr. ind mod land.
Brodækket skal udvides og overfladearealet gøres større. Næste skridt er en uddybning af havnen ved
mastekranen, hvorefter ramning af pæle kan igangsættes.
Slæbestedet: Broen ved slæbestedet skal moderniseres lidt. Dvs. vi skal have gjort broen mere
brugervenligt. Broen skal udvides og monteres med rækværk. Der skal være adgang til slæbesteds broen fra
rampen og der monteres gelænder fra p-pladsen til rampen.
Redningsmateriel: Vores redningsmateriel er pt. under udskiftning. Vi har igennem Tryg-fonden fået
bevilget 15 nye redningsstandere. Resten af vores redningsmateriel vil blive gennemgået og om nødvendigt
udskiftet. Bestyrelsen sigter mod, at vores lystbådehavn kan blive certificeret som ”Sikker Havn” med de
skærpede krav der følger med certifikatet.
Arbejdsholdene: Arbejdsholdene yder en fantastisk indsats og på nuværende tidspunkt har 97 bådejere
deltaget i en eller anden arbejdsdag. Herfra skal lyde en kæmpe tak til arbejdsholdene og andre, for den
ekstra indsats der ydes og den store opbakning som vi møder. Vi fortsætter med at lave arbejdshold og vi
fortsætter med at ringe rundt for at skaffe tilslutning.
I uge 29 skal vi forberede den nye bro med støbning og forankring til den nye bro ved mastekranen. Vi vil
gerne have hjælp af 3-4 m/k. Er der nogen der kan hjælpe os? Ring venligst. På forhånd tak.
Parkeringsforholdene: Parkeringsforholdene er forbedret. Tak til Jer som følger anvisningerne. Det giver
plads til en hel del flere biler på området.
Hundeluftning: Hundeluftning på legepladsen er forbudt.

I ønskes alle en rigtig god sommerferie.

På vegne af bestyrelsen
Jan Rebsdorf

