
Referat fra havneudvalgsmøde tirsdag d. 6. december 

Mødedeltagere: FS, JT, OJ, KR, HR     

1. Siden sidst – herunder drøftelse af møde for medlemmer vedr. havnen  24/11. 

Stropper, taljer m.m er prøvet og godkendt. Trækprøve på ophalerspillet viste, at allerede 

ved en belastning på 2100kg begyndte det at skride i kileremmene.  Søsætningssporet har 

en lille skævhed ved mastekranen – østskinnen ligger ca 3cm lavere – og ca 2m fra enden 

af sporet er der en tilsvarende skævhed den modsatte vej. Ingen grund til at justere nu. 

Motor i Zephyr pillet ud, der forhandles om en anden. Møde om havnens tilstand 24/11, 

ca. 40 medlemmer var mødt. Der blev orienteret om de problemer, vi mente at have – 

forslag om, at der blev foretaget trækprøve af pælene. 

 
1. Situationen vedr. pæle 

Efter mødet 24/11 er der foretaget trækprøve af samtlige pæle – arbejdet afsluttet 6/12 – 

med et jævnt træk i toppen af pælene på over 300kg. En stor del af pælene er desuden 

blevet udsat for en kortvarig rykvis belastning på mellem 400 og 500 kg. På baggrund af 

denne afprøvning er der ingen grund til at begynde en udskiftning af pælene. Trækprøven 

tænkes udført 1 gang årligt. 

 

2. Glatte broer 

Sprøjtning med algefjerner har ikke været tilstrækkeligt effektiv. Der undersøges andre 

muligheder for at gøre færdsel mere sikker på træbroerne, når de er våde. 

 

3. Håbet spørger om midlertidig placering af 2-3 både langs dæmningens vestside. 

Udvalget kan ikke gå ind for, at der placeres både på dæmningens vestside. 

 

4. Stof til Sejleren 

HR skriver et indlæg til bladet – udsendes til godkendelse. 

 

5. Udvalg 2017? 

OJ genopstiller ikke. JT vil gerne være med i udvalget, men kan p.g.a. alder ikke deltage i de 

praktiske gøremål. Øvrige medlemmer giver besked snarest. 

 

6. Evt.        

Der har været afholdt fællesmøde mellem Gis-klubberne. For at begrænse mågeplage vil 

Asnæsbroen for enden af deres bådebro etablere en ”brønd”, gennem hvilken fiskeaffald 

dumpes ned i vandet. Der tages kontakt til roklubben for at få dem til at hindre mågerne i 

at yngle på deres tage. Håbet og Mågeøen beder deres medlemmer smide fiskeaffald ud 

fra sydsiden af deres ”stejleplads”. Sejlklubbens bådejere bliver bedt om at skrabe siden af 

broen ren for muslinger ud for deres egen plads.  

De medlemmer af Håbet og Asnæsbroen, der har både liggende ved dæmningen og ved 

Asnæsbroens bro, får lov til mod betaling at bruge jolleslippet til optagning og søsætning. 

Ligeledes må de mod betaling bruge højtryksspuleren i forbindelse med optagning. Dette 

tilbud gælder ikke trailende medlemmer af de nævnte klubber.  

Der søges annoncør(er) til slippen på de nye havnekuverter til gæstesejlere. Skal snart 

trykkes. 

     Hans Ole Rathje 


