Nyhedsbrev maj måned

Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn.
Konstituering af bestyrelsen.
På bestyrelsesmødet afholdt den 4. maj blev vores suppleant Kim Lodberg indkaldt og en ny foreløbig
konstituering i bestyrelsen blev drøftet. Konstitueringen kom ikke endelig på plads. Vi forventer en endelig
afklaring om en uges tid, hvorefter vi orienterer.
Generalforsamling.
Med de aftaler som Folketinget for nylig har vedtaget, vedr. en yderligere genåbning af samfundet, er der
opstået tvivl om generalforsamlinger i klubhuse og foreningslokaler. Kort og godt er der opstået usikkerhed
om, hvorvidt klubhuse overhovedet må bruges til foreningsaktiviteter som fx undervisning og afholdelse af
generalforsamlinger. Der afventes klarhed fra Kulturministeriet på dette punkt. Opdatering fra FLID følger,
når der foreligger en afklaring på området.
Bestyrelsen har besluttet at udskyde den ”ordinær generalforsamling” til efter sommerferien. Formentlig til
afholdelse omkring september måned.
Den frivillige havnefoged ordning
Vi mangler fortsat at få 3 uger besat: uge 31, 32 og 34. Hvis du har mulighed for at hjælpe, må du meget
gerne sende mig en mail. Ordningen omfatter en tur på havnen, tilse vores gæstesejlere, havnen m.v.
Varighed ca. 1 – 1,5 time pr. dag.
Vi afholder intro aften for vores havnefoged ordning tirsdag den 1. juni kl. 1900 ved klubhuset. Jeg holder
et særskilt møde med de 2 som har havnefogedvagten allerede i uge 21 og uge 22.
Indretning af et ”havnekontor”
For at minimere presset på bestyrelsesmedlemmerne mht. pladsansøgning, udlevering af mrk. til
fastliggere, slæbestedsbrikker, standere, indmeldelse og meget, meget mere, har bestyrelsen besluttet at
lave en fast kontortid i klubhuset. I starten bliver det tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 19.30, hvor
bestyrelsen kan træffes ved personlig henvendelse - eller på havnens telefon: 2993 1147.
Mærker til både.
Vedr. opmærkning af vores både med en fast bådplads i havnen. Husk at påsætte det blå mærke synligt på
båden. Dvs. stævnen eller agterspejlet. Det vil lette vores arbejde og ikke mindst havnefogedens arbejde,
når vi går havnevagt. Har du ikke mærket, er der mulighed for at få dette udleveret tirsdag eller torsdag.
Vores havn er fyldt op, og vi har ca. 14 både på venteliste. Det ligger samtidigt pres på vores ”frie pladser”
dvs. de tomme pladser, som af den ene eller anden årsag ikke benyttes. Benytter du ikke pladsen i et
tidsrum, f.eks. weekend, ferie eller andet, så sæt venligst dit skilt på grønt. Mrk. det med hjemkomst eller

kontakt havnefogeden mindst et døgn før hjemkomst. Så er der mulighed for at havnefogeden kan sætte
skiltet på rødt. Det betyder meget for havnens økonomi.
Arbejdsholdene
En stor tak til vores arbejdshold som udfører et fantastisk stykke arbejde. Pt. er vi i gang med broarbejde
bro 1, flisearbejde bro 8 samt etablering af grillpladser. 44 m/k har indtil videre deltaget, men vi har fortsat
mange opgaver på listen. Jeg vil fortsætte med at ringe rundt og bestyrelsen håber på fortsat stor
opbakning til arbejdsholdene.
Bådstativerne
Bådstativerne er fjernet fra havnen og anbragt som aftalt. Vi har dog enkelte stativer tilbage som fjernes
inden for kort tid.
Masteskuret
Hvis du har en mast liggende i masteskurene, skal denne forsynes med navn og telefonnummer. Alt andet
skal fjernes senest 1. juni, da vi skal have ryddet op.
Henstilling af trailere på havnens område.
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke må henstilles ”herreløse” trailere på lystbådehavnens område. Vi får
hårdt brug for parkeringsarealer hen over sommeren.
Sidst – men ikke mindst.
Fredericia Spildevand har i mail d. 2. maj meddelt bestyrelsen, at man forventer opstart med udgravningen
i uge 19, hvor man vil lave nogle prøvegravninger og forberedelser til grundvandsforhold. Man afspærrer
Fjordvejen i uge 20 for gennemkørende trafik.

På vegne af bestyrelsen.
Jan Rebsdorf

