Nyt fra Havnelederen – Maj 2017
I april måned havde vi to uger, hvor solen stod rigtigt flot på himlen og hvor der var
gode varmegrader, i forhold til årstiden! Ja det var næsten sommer.
Det summede med glade sejlere. Der blev pudset, poleret og slebet og malet!
Nu skulle man snart have sit kæreste eje i vandet. Kalenderen var tæt pakket med
isætninger af både, så havnepersonalet kunne have en god og effektiv arbejdsdag.
I skrivende stund, summer det stadig med glade sejlere. Selv når det er gråvejr og koldt,
er det svært at holde sig væk fra marinaen. Man kan jo altid få sig en snak om, hvad der
er bedst at bundsmører med, eller bytte tips og tricks.
Der bliver også slebet, malet og poleret når det er gråvejr og koldt! Men man har ikke så
travlt med at blive færdig! Som når solen skinner. Det gør jo så også, at kalenderen med
båd-isætninger er tyndt besat, hvilket giver en ikke så effektiv arbejdsdag, når man skal
rende, til og fra hele dagen, men det kan jo ikke være anderledes.
Det gode vejr skal nok komme! Det plejer det jo at gøre.
De første gæstesejlere er allerede begynd at komme. Vi har på nuværende tidspunkt
været oppe, at tælle 10 gæstende både på en dag og enkelte autocampere.
Der er også godt gang i kontoret, med udlejning og handel med bådpladser.
Syv brofag mellem plads 7 og 31 er nu skiftet på bro-F.
Da vi for nogen tid siden gennemgik broerne! Fandt vi ud af, at dele af bro-G, var i
meget ringe stand. Vi var ikke i tvivl om, at mindst et fag skal skiftes inden sæsonen
begynder. Det er faget mellem plads G5 og G9.
Diverse bro-reparationer i forbindelse med stormfloden er også repareret.
I forbindelse med stormfloden kom krabbebroen op og ligge på stensætningen! Det
gjorde at vi fik os en forskrækkelse, over hvor ringe stand den var.
Broen er nu renovereret! Ja det er jo nærmest en ny bro.
Vi er næsten i mål med reparation af vandforsyningerne til broerne. Der mangler nu
bare at blive skiftet nogle vandhaner.
Med hensyn til strømforsyningerne til broerne mangler vi en del. Dette arbejde
påbegyndes i uge 21, sammen med reparation af WIFI der gik i stykker under
stormfloden.
Det nye tiltag med, at rense broerne med terrasserenser og derefter sprøjte med
algefjerner virker rigtigt godt. Vi er i skrivende stund, lidt mere end midtvejs med dette
projekt.
Praktisk information
Sidste lørdag med søsætning af både er 20. maj. Denne lørdag er ligeledes tiltænkt de
erhvervsaktive sejlere. Man skriver sig på listen i masteskuret.
Havnekontorets åbningstider i perioden 01.05. – 31.05. 2017
Mandag til fredag kl. 09.00 - 12.00
Med venlig hilsen
Hilmer Storm
Havneleder

