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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Siden sidst Generel orientering

Flytning af mastekran

Arbejdet på flytning af 
mastekranen er nu så 
fremskredent, at selve 
flytningen af forventes 
påbegyndt uge 50. Når kranen 
er flyttet kan denne ikke 
bruges 4-6 uger efterfølgende 
grundet bl.a. tørre/hæredetid.

Havneudvalget 2021

Havneudvalget har fået 
melding om, at Michael 
Kaalund og Steen Hovard 
udtræder af Havneudvalget i 
2021.  
Der skal lyde en stor tak til 
Michael og Steen for deres 
store engagement og arbejde.
Havneudvalget arbejder på at 
finde 2 nye medlemmer.

Status på bimålere og 
dobbeltfortøjninger for 
vinterliggere.

Havneudvalget har ved en 
gennemgang af vinterliggerne 
kunne konstatere, at 35 både 
ikke var forsynet med enten 
bimåler eller 
dobbeltfortøjninger.  
Havneudvalget har rettet 
henvendelse til de pågældende 
bådejere med en opfordring til, 
at få dette bragt i orden. 

Fremvisning af lovpligtig 
ansvarsforsikring

For vores alles sikkerheds 
skyld, har havneudvalget har 
besluttet, at der inden 
sæsonstart 2021 skal fremvises 
lovpligtig ansvarsforsikring 
fra alle bådejere.  Samtidig er 
det besluttet, at der også skal 
fremvises lovpligtig 
ansvarsforsikring fra bådejere 
der tildeles en plads i 
sejlklubben.  Nærmere info. 
følger.
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