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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Siden sidst Generel orientering

Status på flytning af mastekran

Mastekranen forventes som 
planlagt flyttet til efteråret 
2020,  og efter at den værste 
trafik i forbindelse med 
efterårets afrigning har lagt 
sig, så færrest medlemmer 
påvirkes af dette.
JD sørger for indkøb af 6 m3 
ærtesten til efterfyldning af 
spuns.

Havnetelefonen – vagtturnus, 
skiltevending og fast telefontid

Det er af et enigt havneudvalg 
vedtaget, at havnetelefonen 
betjenes af den ansvarlige 
havnevagt.  Fremover vil der 
således være fast telefontid 
alle ugens 7 dage fra kl. 18-20.
Dog vil der altid være 
mulighed for at kontakte 
havneudvalgsformanden uden 
for telefontiden direkte på 
31319363 (ved uopsættelige 
behov) . Information fremgår 
af hjemmesiden

Løse spor på beddingen

Havneudvalget har mistanke 
om, at et af sporene på 
beddingen muligvis er gået løs 
af forankringen under vandet.
Derfor bestilles der en 
inspektion af forholdende så 
disse kan udbedres om 
nødvendigt.

Landstrømsstandere på begge 
sider af bådebroerne samt 
landstrømsstandere ved de nye 
pladser på Vestbroen

Havneudvalget har fået 
henvendelse om, at ladekabler 
der ligger på tværs af 
bådebroerne kan være til gene 
for gangbesværede brugere. 
Derfor undersøges det 
hvorvidt det vil være muligt 
(såvel teknisk som 
økonomisk) at flytte på de 
nuværende landstrømsstandere 
så de fordeler sig på begge 
sider af bådebroerne. Samtidig 
undersøges økonomien i at 
etablere 2 stk. nye 
landstrømsstandere ved de nye 
bådpladser.

Fordeling af de nye bådpladser 
på Vestbroen

I forbindelse med tildeling af 
de nyetablerede bådpladser på 
Vestbroen kan vi i 
havneudvalget konstatere, at 
fordelingen er sket løbende 
hen over sommeren. Den 
nuværende fordeling er derfor 
ikke optimal i forhold til 
fordeling efter størrelse af båd, 
hvorfor havneudvalget vil se 
på en omfordeling til næste 
sæson.
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