
Havneudvalgsmøde tirsdag d. 27. september 

Til stede: HJ, JT, FS, OJ, KR og HR 

1. Siden sidst 

Der er indkøbt taljer og stropper til ny beddingsvogn. Vi kunne ikke få de taljer, vi havde 
ønsket, så der er valgt en ombygget 5T-talje, der er bygget om til 2,5T og enkeltskåret. 
Bådejerne opfordres til hver især at skrabe brosiden ud for egen bådplads ren for muslinger 
som forsøg på at reducere mågesvineri. 
Bestyrelse og havneudvalg bytter mødedato nov./dec. Havneudvalgsmødet 29/11 rykkes til 
6/12. 
Pumpe til tømning af toilettanke er defekt. Der arbejdes på at få den tl at køre igen. 

 

2. Mærkning af beddingsmateriel. 

Et medlem har foreslået CE-mærkning m.v. af alt materiel, der anvendes i forbindelse med 
ophaling af både. Udvalget ser ingen mening i at CE-mærke. Stropper og taljer belastnings-
prøves hvert år, ophalerspil vil blive afprøvet i efteråret m.h.t. belastning. 

 

3. Ophalerspillets tilstand 

Bent Pedersen (C-holdets formand) og KR prøver at efterse spillet og få bremsen til at tage 
jævnt. Hvis dette ikke lykkes, kontakter HR et firma til at tage sig af arbejdet. Det overvejes at 
montere en kontakt til at vende faser på spillet, så bådene kan køres i vandet med elmotor 
kørende – langsomt, men sikkert. 

 

4. Vedligeholdelse af dæmningen  

Dæmningen trænger til vedligeholdelse. Inden det besluttes, hvilket arbejde der skal 
igangsættes, kontakter HR Kalundborg Kommune for at få oplyst, hvilken tidshorisont der evt. 
er for at få slået en spuns. 
 

5. Evt. 

Bådejere, der får tildelt en midlertidig plads om efteråret og som ønsker at overvintre i vandet, 
skal betale halv pladsleje. 
Træbroerne skal sprøjtes mod alger i efteråret. 
Der skal udarbejdes nye instrukser vedr. brug af beddingsmateriel. 
HR  rykker for besked vedr. udslagsvask til tørklosetter. 
HJ og HR prøver at finde priser på flåder til ramslag, hvis vi skal bygge et sådant. (Indgår som 
del af overvejelserne i forbindelse med pæleudskiftning) 
Medlemsmøde vedr. fortøjningspæle slut november?? 

 

 

Hans Ole Rathje 


