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Endnu en isvinter er ved at være vel overstået og i skrivende stund har den 

kostet 8-9 pæle, hvilket er nådigt sluppet. Et par både har måtte løftes på land 

for at blive repareret for utætheder pga. isen, men ellers har alt forløbet 

tilfredsstillende. 

Det er også vores første sæson med de nye stativer, og indtil videre har ingen 

både mistet balancen, selv efter den lille vinterstorm der kom her i begyndelsen 

af februar. 

Da vi får lavet belægningen færdigt foran kranen i begyndelsen af april, vil den 

første weekend, hvor man kan få sat både i vandet, være den 16-17 april. Der vil 

som sædvanligt komme lister op i det gamle masteskur, midterste dør, hvor man 

kan skrive sig på, hvis det skal foregå i en af de 4 weekender vi kører. Dem der 

har mulighed for at vente til en hverdag, med at få båden i vandet, bedes ringe 

til havnekontoret, for at få en tid. Man kan allerede nu komme i vandet, primært 

onsdag eller torsdag.  

I år åbner vi permanent for strømmen fredag den 25. februar. Det er ikke 

ensbetydende med, at man bare kan knalde et varmeapparat op og så forlade 

båden. Hvis man ønsker at bruge mere end almindelig ladestrøm til batterierne 

når båden forlades, skal havnekontoret kontaktes. 

HUSK at få tjekket bundproppen i jeres både, nu når vi ligger og veksler 

imellem tøvejret og frost, at der ikke er sket en frostspringning, og ja, man kan 

jo tænke sig til resten.   

 

Igen i år udleverer vi kun årsmærke, imod forevisning af, at ansvarsforsikringen 

er betalt. Et printudskrift fra betalingsservice, hvor ikke relevante transaktioner 

er overdækket er Ok. Hvis man igennem Danmarks Fritidssejler Union har en 

ansvarsforsikring, er det nok med at sige sit navn, da vi allerede har lister over 

dem der er forsikret. 

 

Vi har som sædvanlig 3 slibeanlæg med indbygget suge opsamling af malerstøv, 

til GRATIS afbenyttelse, imod at man køber slibeskiver og skrabejern her på 

kontoret. 

 

Husk at dække stativet og jorden godt af, hvis der skal bundmales, så vi ikke 

ender i kedelige situationer med efterkrav på op- og afrensning.  

 

I Marts måned vil havnekontoret være bemandet fra kl. 9 til 11 på alle hverdage. 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 


