Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn
Så er sejlersæsonen for de fleste afsluttet og vores både er kommet på land efter en vel overstået
sæson.
Som tidligere beskrevet, har vi været udfordret på lystbådehavnens område på grund af
forsyningsselskabets renovering af kloaksystemet. Med en veltilrettelagt bådoptagning og
pladsfordeling fra HC’s side blev udfordringen løst uden større problemer. Tak for det!
Som bekendt er der igen stor smittespredning mht. COVID19 i DK.
Bestyrelsen for Skærbæk Lystbådehavn har derfor besluttet, at klubhuset – herunder
baderummene aflåses indtil videre. Dame- og herretoilettet vil dog indtil videre være åbent. Husk
der er påbud om brug af mundbind!
Sidste weekend havde vi igen arbejdshold på havnen. Vores ydermole blev efterset, efterspændt
og repareret. Et større arbejde og en stor og flot indsats fra arbejdsholdet. Tak for det.
Desværre blev vi ikke helt færdige. Vi mangler fortsat at efterse og efterspænde 2 x brofag,
hvorfor vi har besluttet at lave endnu en arbejdsdag
•

lørdag den 14. nov. kl. 0900 – 1300.

Vi skal bruge 6 m/k (max af hensyn til forsamlingsforbuddet) Hvis du kan deltage, må du meget
gerne sende mig en mail.
Der lukkes for vand på broerne den 1. december. Dog vil der uden forvarsel blive lukket, såfremt
der kommer meldinger om frost.
Slæbestedet. Der er lavet en ny slæbestedsaftale gældende for 2021 (og resten af 2020) Vil du
sikre dig en slæbestedsbrik, kan du kontakte vores kasserer, Jørgen Høy Thomsen.
Slæbestedsaftalen finder du på vores hjemmeside https://sbk-havn.dk/midlertidig/
slaebested.html
Mht. vores generalforsamling i 2021 arbejdes der på at finde et alternativ til vores klubhus.
Sidste år var vi 65 m/k tilstede på vores generalforsamling. Kender du et egnet sted/alternativ
må du meget gerne skrive det til mig. Vi kender selvfølgelig ikke myndighedskravene til den tid,
men det gør ikke noget at vi er forberedt.
Mvh.
Jan Rebsdorf

