
 

 

Nyt fra Havnelederen – April 2017 

  
Er det sommer eller forår? Ja kikker vi på datoen, ved vi jo godt det er forår. 
På havnekontoret blev vi enige om, at jeg godt kunne tage en uges ferie inden det gik 
løs, med isætning af både og salg og udlejning af pladser. Jeg tog fra det kolde nord og 
en tur til det varme Mallorca ”hvor jeg blandt andet besøgte et par marinaer”. 
Lige inden jeg tog på ferie, snakkede jeg med en af vore sejlere. 
Han havde taget ferie de to første uger i april. 
Han havde planlagt at gøre båden klar og så være i vandet inden påske. 
Jeg fortalte ham, at han ikke behøvede at binde sig til en dato for søsætning, da der nok 
ikke skete så meget i den første uge af april. 
Jeg undskylder meget det jeg sagde til den pågældende sejler! For hvor tog jeg dog fejl. 
Jeg troede jeg skulle hjem til et koldt forår! 
Men i stedet kom jeg hjem til et forår, der mest lignede sommer. 
Da jeg mødte på havnekontoret mandag morgen, stod der en ”ellers forstående og 
behagelig” mand. Han var nu ikke helt til freds og forstående for min udtalelse om, at 
det ikke skulle være nødvendigt, at fastlægge sig på en tid i kalenderen, da denne nu var 
booket helt. Så mens Jan holdt pause, lånte jeg kran og vogn og fik søsat mandens båd. 
 

Vejret har også gjort at der i dén grad er kommet gang i udlån af slibe og polermaskiner. 
Udlejning og handel med pladser er også skudt i gang noget tidligere ellers. 
Mandag havde vi 62 telefonopkald, 35 e-mails der skulle besvares og ca. 25 
ekspeditioner ved disken. Tirsdag lignede det samme antal ekspeditioner, onsdag lidt 
mindre! Men der var vejret også koldt og gråt. 
Da der på kontoret kun er en fuldtidsansat og en på deltid! 
Kan det selvfølgeligt ikke lade sig gøre at besvare alle telefonopkald. Alle e-mail bliver 
besvaret, men der kan til tider være lidt lange svar-tider. 
”dette til trods for, at vi arbejder over, med henblik på at besvare alle e-mails og så 
hurtigt som muligt” 
De fem brofag som var planlagt at skifte er nu skiftet på bro-F. 
Vi har bestilt tømmer til vanger, så ydeliger to fag kan blive skiftet. Det betyder at bro-F 
er godt på vej til at være i god kondition. 
På andre broer er der en del små reparationer som vil blive udført i nær fremtid. 
Vi har tidligere år sprøjtet broerne med algefjerner. Vi syntes ikke at resultatet 
bliver tilfredsstillende. Vi har derfor i år gjort et nyt tiltag, som betyder at vi renser 
broerne med terrasserenser og derefter sprøjter med algefjerner. Bro-Z har fået denne 
behandling. Vi syntes resultatet er godt og vi fortsætter på samme måde med resterende 
broer. En del reparationer på strøm og vandforsyninger er foretaget, men der mangles 
stadig en del, inden vi er helt klar til sæsonen. 
Praktisk information 
Følgende lørdage har vi søsætning af både på lørdage: Store både 8. og 29. april, andre 
både søsættes 22. april og 6. og 20. maj. Disse lørdage er udelukkende forbeholdt sejlere 
der er erhvervsaktive. Der er hængt lister op i masteskuret, hvor man kan skrive sig på. 
Havnekontorets åbningstider i perioden 01.04. – 30.04. 2017 
Mandag til fredag kl. 09.00 - 12.00 
 

Med venlig hilsen 
Havneleder 


