Nyhedsbrev marts måned

Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn
Sæsonen nærmer sig. Bådejere har travlt med at klargøre bådene, søsætning og en forhåbentlig mere
normal sommer er i vente.
Bestyrelsen har travlt. Vi har netop lagt sidste hånd på vores dagsorden til den kommende
generalforsamling. Hvornår den præcist kan afholdes ved vi ikke. Det afhænger selvfølgelig af
forsamlingsforbuddet. Kassereren udsender regnskabet til Jeres orientering. Evt. spørgsmål til regnskabet
vil først kunne besvares på den kommende generalforsamling.
Bestyrelsen er i fuld gang med planlægningen, som følge af renoveringen af spildevandsanlægget.
Renoveringen har skabt bestyrelsen mange hovedbrud og vil betyde væsentlige ulemper og ændringer for
alle brugere af Skærbæk Lystbådehavn i den kommende sæson.
Fredericia Spildevand har ændret deres planer og påbegynder først udgravningen af Fjordvejen den 3. maj i
uge 18. Der graves fra øst mod vest. Det vil betyde, at vores normale indkørsel vil blive spærret over en
periode på ca. 14 dage. Den vestlige indgang åbnes og erstatter den normale indgang, mens vores normale
indgang er spærret. Det grønne område mellem Lystbådehavnen og Fiskerihavnen skal også opgraves og
renoveres. Det forventes først færdigt til oktober umiddelbart inden bådene skal på land.
Forsøgsmæssigt har bestyrelsen besluttet at holde begge indkørsler åbnet i sæson 2021. For ikke at skabe
en gennemkørsel på tværs af lystbådehavnen, afspærres vejen ved klubhuset.
Optimistjollerne skal skifte plads fra den nuværende placering. Optimisterne placeres herefter på den
oprettede ”blinde” vej fra den vestlige parkeringsplads frem til klubhuset. Det giver sammenhæng mellem
bådhuset og optimistjollerne, når disse klargøres og afrigges. Der laves et forholdsmæssigt afspærret
område til optimistjollerne foran rampen til havnen. Således får vi en større parkeringsplads i den vestlige
ende og en bedre udnyttelse af vores arealer til gavn for alle i den del af havnen.
Bestyrelsen har forinden været i dialog med Bådeklubben, naboer samt kommunen. Bestyrelsen vil i
efteråret evaluere aftalen med Bådeklubben, naboer samt brugere af havnen og herefter træffe en endelig
beslutning.
Bestyrelsen er i en god dialog med Fiskerihavnen med henblik på et tættere samarbejde på tværs af de to
havne. Det første møde er afholdt, de næste planlagt. Et af de første emner som vi har drøftet, er et
masteskur på langs med Fiskerihavnens maskinhal. Det vil betyde, at vi kan ”skove” vores nuværende
masteskur med henblik på en forskønnelse af området til gavn for alle – herunder vores naboer på
Fjordvejen. Ansøgning er under udarbejdelse. Derudover har vi andre emner på dagsorden herunder en
etableret vaskeplads, sortvandsanlæg, dieselanlæg og redskabsskur. Ting som ikke er besluttet, men
drøftes med Fiskerihavnen i håb om, at vi kan finde en fælles løsning for de to havne.
Da parkeringsforholdene vil blive væsentlig forringet under renoveringen, har bestyrelsen besluttet, at alle
bådevogne, bådstativer trailere m.m. skal fjernes fra lystbådehavnens område senest 1. maj. Der er i år

lavet en aftale med Skærbækværket om opbevaring af vores vogne/stativer på deres område. Da
opbevaringen skal ske inden for værkets skalsikring, kan vogne/stativer først udleveres samlet igen til
efteråret, når vi skal have bådene på land. Ønsker man ikke at gøre brug af ordningen skal vogne/stativer
fjernes fra lystbådehavens område som anført senest 1. maj. Ordningen mht. Skærbækværket er gratis.
Pga. forsamlingsforbuddet vil bestyrelsen fortsætte med at styre arbejdsholdene, antal osv. Dvs. at vi ringer
ud til det antal medlemmer, vi ønsker på holdet set i forhold til opgaven og forsamlingsforbuddet. Michael
og Jan vil stå for arbejdsholdene og første arbejdsdag bliver den 27. marts.
Der vil blive åbnet for vand på havnen, når vi skønner det forsvarligt set i forhold til frost.
Vi forsætter projektet ”Sikker havn”. Der opsættes redningsstiger, oplysningstavle, hjertestarter m.m...
Trygfonden vil officielt overdrage hjertestarter til lystbådehavnen i denne måned og herefter håber vi at en
udpeget medlemsskare, i første omgang 8 personer, som kan uddannes i hjerte/lungeredning. Opgaven er
efter aftale fordelt mellem Lystbådehavnen og Bådeklubben.
Til sidst skal jeg minde om, at alle skal have et medlemskab i Skærbæk Bådeklub. Det er anført i
vedtægternes § 3. Har du problemer med at oprette dit medlemskab i Skærbæk Bådeklub på klubbens
hjemmeside, er der hjælp at hente hos Hans Christian på mail: regnskab@s-b-k.dk eller tlf. 5146 2472.
Med venlig hilsen
Jan Rebsdorf

