Nyhedsbrev april måned

Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn
Så er vi i gang. De første 3 arbejdshold har allerede været på havnen og der er ydet et flot stykke arbejde. Vi
har fået sat en afspærring op ved mastekranen, hegnet til fiskerihavnen er nedtaget og vi er i gang med et
større flisearbejde på parkeringsarealet mod vest, som skal udvides.
Bestyrelsen takker for den store opbakning, der bliver udvist og håber at alle – som sidste år – vil være med
til at yde den indsats, der er nødvendigt med henblik på at forskønne vores dejlige havn.
Den 27. april i tidsrummet kl. 1700 – 2100 har vi igen brug for hjælp. Vi skal bruge:
•
•

4-6 m/k til flisearbejdet ved den vestlige P-plads,
4-6 m/k til oprydning og lettere havearbejde på lystbådehavnen

Har du mulighed for at deltage, må du meget gerne sende mig en mail med angivelse af, hvor du vil
deltage.
Søsætning Den 22. og 23. april er der fælles søsætning jf. liste udsendt af HC og broformanden. Kajpladsen
er derfor optaget, og der vil være en del trafik på havnen. Parker venligst hensynsfuldt i forhold til dette!
Bådstativer/bådvogne Husk at klappe dit bådstativ sammen efter søsætning. Alle stativer/vogne skal være
fjernet fra havnens område senest den 1. maj. Skal dit stativ opbevares på Ørsteds grund, kontakt da
venligst Hans Christian eller Michael (broformanden) eller sæt en seddel på stativet mrk. Ørsted.
Oprydning Vi laver en affaldsdynge med træ, fliser samt andet affald. Er der en eller to medlemmer med
trailer, som vil køre affaldet til Fredericia genbrug? Gerne en mail eller telefonopkald til mig.
Renovering af spildevandsledning Fjordvejen samt Skærbæk havn. Ingen ændringer i forhold til dette.
Forventet opstart den 3. maj, hvor man graver på Fjordvejen fra øst mod vest.
Dialogmøder Vi fortsætter vores dialogmøder med Fiskerihavnen og vores naboer med henblik på en fælles
forståelse til gavn for alle parter på havnens område.
Bådeklubben Vi har fået mange nye medlemmer i havnen ☺ og derfor vil jeg lige minde om, at man skal
oprette et medlemskab i Skærbæk Bådeklub på klubbens hjemmeside. Oplever man problemer med
oprettelsen, er der hjælp at hente hos Hans Chr. på mail regnskab@s-b-k.dk eller tlf. 5146 2472.

Med venlig hilsen
Jan Rebsdorf, formand

