Nyhedsbrev
Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn.

Renoveringen af spildevandsanlægget kører på højtryk. Som det kan ses, er vores parkeringsareal
blevet væsentlig indskrænket – også mere end aftalt i 1. omgang. Udgravningen har medført
skader på vores elkabler, fiberkabler, vandledninger osv. og bestyrelsen er i konstant dialog med
dels forsyningsvirksomheden og entreprenøren. Hvis der konstateres skader på materiel, biler elle
lignende, så skal jeg eller Michael Rasmussen omgående underrettes mht. erstatningskrav m.m.
Parkering på havnens område skal ske med omtanke. Undlad venligst at parkerer på de pladser,
som vi friholder til af og pålæsning. De pladser skal friholdes for langtidsparkering, ligesom vores
redningsberedskaber skal have mulighed for at komme til på havnen. Der er desværre nogen som
ikke respekterer skiltningen.
Trailere Bestyrelsen har besluttet at der ikke må hensættes ”herreløse” bådtrailere på havnen –
henset de begrænsede parkeringsarealer. Trailere uden aftale med lystbådehavnen vil blive fjernet
uden ansvar og på ejerens regning.
Forurenet diesel Er der nogen der har kendskab til nedenstående 60 ltr. forurenet diesel. Dunkene
er i første omgang hensat på Fiskerihavnen. Fiskerihavnen har returneret dunkene, og nu er de
hensat ved vores containerplads. Dunkene skal fjernes omgående af ejermanden!

Containerpladsen En overfyldt container og 3 tomme containere. Hjælp os med at holde orden.
Når containeren er fyldt – så benyt venligst en af de tomme containere.

Nu til det positive I går havde vi arbejdshold på havnen. Vi havde en akut skade på bro 9, som
skulle udbedres. Flisearbejde ved bro 8. Opsætning af skilte (ledig/optaget) på broerne. En stor tak
til alle fremmødte. Havde bedt om 4 m/k, men ikke mindre end 11 m/k tog del i arbejdsholdet. En
hyggelig dag på havnen og bestyrelsen takker mange gange for indsatsen.
Den frivillige havnefoged ordning: Den frivillige havnefoged ordning er startet. Tak til alle Jer, der
har tilmeldt Jer opgaven. Bestyrelsen håber, at I får travlt ☺
Ny kasserer Bestyrelsen kan med stor tilfredshed meddele, at Hans Christian Jørgensen har
påtaget sig jobbet som kasserer i Skærbæk Lystbådehavn.
Tirsdag 1. juni havde vi bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig på ny. Michael
Rasmussen (broformand), Kurt Rasmussen (rep. Bådeklubben), Kim Lodberg (bestyrelsesmedlem),
Thorkild Munk-Hansen (bestyrelsesmedlem) og Jan Rebsdorf (formand). Uden for bestyrelsen:
Susanne Skovby Jensen (bogholder) Hans Christian Jørgensen (kasserer).
Havnekontor: Åbningstid tirsdag kl. 1830 – 1930. Udlevering af årsmærke til båd, køb/ombytning
af brikker til slæbested.
Slæbestedet Bestyrelsen har pga. parkeringsforholdene valgt at indstille salget af
slæbestedsbrikker til folk, som ikke er medlem af enten Bådeklub eller Lystbådehavn.

På vegne af bestyrelsen
/Jan

