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Efter en af de varmeste vintre i mands minde, har det flotte solskinsvejr her i begyndelsen af
marts allerede lokket flere sejlere frem af deres skjul, hvilket den velkendte lyd af
slibemaskiner bærer vidnesbyrd om.

Vi fik lidt forsinket opgravet de bebudede 1.200 tons materiale fra området ved servicekajen,
og forventer nu at få det fjernet senest d. 20 marts, så de første trippende bådejere kan få
deres både i vandet.

Hvis man ikke kan finde tid til at få båden i vandet på en hverdag, vil følgende 3 lørdage
kunne benyttes:

19.19.19.19. aprilaprilaprilapril 3.3.3.3. majmajmajmaj 17.17.17.17. majmajmajmaj

Listen, som man skriver sig på, befinder sig på indersiden af døren til det gamle masteskur.

Vi åbner for masteskurene og strømmen på broerne allerede fra fredag d. 21. marts, men
vandet åbnes der først for, når vi er helt sikre på at nattefrosten er ovre. Der er dog mulighed
for at hente vand ved gavlen af marinakontoret samt fra den vandbeholder, der er sat over på
den nye bukkeplads.

Her i foråret vil vi især koncentrere os om følgende opgaver:

**** OpsOpsOpsOpsæææætningtningtningtning afafafaf nyenyenyenye skilteskilteskilteskilte vedvedvedved hverhverhverhver bbbbåååådplads,dplads,dplads,dplads, derderderder fortfortfortfortæææællerllerllerller hvorhvorhvorhvor langlanglanglang ogogogog bredbredbredbred pladsenpladsenpladsenpladsen er.er.er.er.

**** FFFFæææærdigbygningrdigbygningrdigbygningrdigbygning afafafaf broenbroenbroenbroen vedvedvedved ophalerstedetophalerstedetophalerstedetophalerstedet ssssåååå dendendenden ggggåååårrrr helthelthelthelt indindindind tiltiltiltil land.land.land.land.

**** RenoveringRenoveringRenoveringRenovering afafafaf F-broen,F-broen,F-broen,F-broen, hvorhvorhvorhvor flereflereflereflere afafafaf dededede langsglangsglangsglangsgååååendeendeendeende bbbbæææærenderenderenderende bjbjbjbjæææælkerlkerlkerlker skalskalskalskal udskiftes.udskiftes.udskiftes.udskiftes.

**** UdskiftUdskiftUdskiftUdskifteeee noglenoglenoglenogle afafafaf bjbjbjbjæææælkernelkernelkernelkerne nedenedenedenede ppppåååå sidensidensidensiden afafafaf broerne.broerne.broerne.broerne.

**** OmbygningOmbygningOmbygningOmbygning afafafaf vaskerummetvaskerummetvaskerummetvaskerummet ssssåååå derderderder bliverbliverbliverbliver serviceserviceserviceservice adgangadgangadgangadgang tiltiltiltil bagsidenbagsidenbagsidenbagsiden afafafaf vaskemaskinerne.vaskemaskinerne.vaskemaskinerne.vaskemaskinerne.

Hvis campingpladsen sætter bom op som sidste år, kan de bådejere, der bliver berørt,
komme ind på marinakontoret og få udleveret et bomkort.

I marts og april måned vil marinakontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage
samt i påskedagene d. 17. til 21. april.

Venlig hilsen

Alex Hansen
Havnefoged


