Kære sejler i Skærbæk Lystbådehavn
Ferien er så småt ved at være overstået og jeg finder derfor anledning til at sende Jer en opdatering på
havnens aktiviteter.
Covid/myndighedskravene: Smittespredningen vedr. covid er stigende rundt om i landet, hvorfor det er
ekstra vigtigt, at vi er opmærksomme og følger myndighedskravene.
Hold afstandskravene – i klubhus mindst, 4 m2 pr. person – og følg de anvisninger der gives omkring ophold
og hygiejne. Brug det opstillede håndsprit før og efter dit besøg i klubhuset eller vask dine hænder med
vand og sæbe.
Alle skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og
straks gå hjem ved selv milde symptomer. Afventer du svar på COVID-19-test, hvis du har været i kontakt
med smittet, så bliv hjemme indtil negativ test foreligger.
Bestyrelsen for Skærbæk Lystbådehavn er ansvarlig for, at vi overholder myndighedskravene under vores
færden på området.
Slæbestedet: Vi påbegynder en udskiftning af slæbestedsbroen søndag den 9 Aug. Søsætning/optagning af
trailer både vil derfor være lidt udfordret, da broen mangler. Vi forventer, at broen er færdig mandag eller
tirsdag igen. Vi håber det går ☺
Pladsudlejning: Vores pladsudlejning går rigtig godt og vi begynder så småt at oprette venteliste for visse
bådstørrelser. Jørgen (kasseren) har lavet et kæmpe stykke arbejde, for at få så mange både ind på
pladserne som muligt og således, at bådene afspejler pladserne størrelse. Desværre har vi nogle pladser
som stadigvæk er svære at ”sælge” på langtidskontrakt.
Økonomi: Vores økonomi afspejles selvfølgelig i, at vi næsten har udsolgt på pladserne. Vi har solgt mange
slæbestedbrikker og har som tidligere annonceret indstillet salg til slæbestedet, da vi er udfordret på
trailerparkeringen.
Gæstesejlere: Vi kan med glæde konstaterer, at vi får flere og flere gæstesejlere. Vi har fået rigtig mange
positive tilkendegivelser fra vores gæster – som især glæder sig over adgangen til klubhuset, faciliteterne
på havnen, området og m.m.
Mastekranen: Kranen er sendt til galvanisering og vi følger tidsplanen. Michael (broformand) vil senere
indkalde til arbejdsdag, hvor vi bl.a. skal have lagt nyt brodæk og nye fliser ved mastekranen.
Arbejdshold: Der har i foråret og sommeren været indkaldt rigtig mange arbejdshold til dels
vedligeholdelse og reparationer på havnen. Der er blevet udført et flot, flot stykke arbejde, men vi er
desværre ikke i mål endnu. Vi har fortsat en del arbejde, der skal udføres. Derfor vil jeg tillade mig at
indkalde til arbejdshold således, at vi kan nå i mål med de planlagte forbedringer.
Jan Rebsdorf, formand.

