
 

 

 Nyt fra Havnefogeden  

September 2013 

Så fik vi endelig en af de bedste juli måneder i mands minde, efter metrologernes 

udsagn, og selvfølgelig gav det også ekstra gæster i marinaen, men samlet set for hele 

året forventer vi desværre en lille nedgang på ca. 2-3 %. 

Til gengæld har der været stigende interesse for at leje bådpladser, i en kortere eller 

længere periode, så totalt set følger vores indtægter meget godt budgettet. 

 

Vi vil som noget nyt i år, forsøge at erstatte højtryksrenserne med stive lange koste, 

der er tilsluttet en vandslange i enden, så man kan skrubbe og vaske samtidig. 

Der vil være mulighed for at bruge 2 koste samtidig pr. båd, hvorved afvaskningen kan 

gå hurtigere, og endelig vil dem der bruger mastekranen samt andre i nærheden, ikke 

vil blive så generet af den konstante høje lyd og støvsky af vand, som den nuværende 

metode giver.  

  

Efterårets bådløft starter som sædvanlig fra den 15. september. Husk at ringe nogle 

dage i forvejen for tidsbestilling, da vi max. løfter 16 både om dagen. Der vil fortsat 

være mulighed for at stå på campingpladsen. Hvis det kniber med at finde en 

hverdagstid, vil der også blive løftet på følgende 3 lørdage:   5/10        19/10       2/11 

 

På generalforsamlingen den 3. marts 2013 blev det vedtaget at nedsætte en 

arbejdsgruppe, hvis opgave det er at udarbejde forslag til vedtægtsændringer med 

henblik på at klarlægge andelshavernes mulighed for udtræden af selskabet og vilkår 

herfor. Det kan oplyses at arbejdsgruppen er nedsat og arbejdet skrider godt frem. 

 

Bestyrelsen har samtidig med dette arbejde besluttet at foreslå diverse vedtægts- 

ændringer blandt andet tidspunktet for regnskabsår og generalforsamling. 

Forslagene til vedtægtsændringerne forventes behandlet på en ekstraordinær 

generalforsamling i efteråret 2013. 

  

I september måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Hverdage fra kl.   9 - 12 

 Lørdag fra     kl. 10 - 12 
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