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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Siden sidst Generel orientering

Oprydning i masteskur

Da vi går vinteren i møde, er 
det blevet tid til oprydning i 
masteskuret.  Havneudvalget 
har konstateret, at masteskuret 
bliver brugt til meget andet 
end opbevaring af master. 
Derfor skal der iværksættes en 
oprydning.  Det er besluttet, at 
der skal informeres om, at ting 
(foruden master) der bliver 
opbevaret i masteskuret skal 
fjernes inden 20. september. 
Ellers vil havneudvalget gøre 
det.  Det skal præciseres, at 
medlemmer af sejlklubben kan 
opbevare 1 stk. mast og 
forstag og at disse markeres 
med navn og telefonnr. Bom 
stag og sallingshorn må af 
pladshensyn ikke opbevares i 
masteskuret.

Vintersæson 2020/2021 
dobbeltfortøjninger og 
bimålere

Pr. 15. november skal 
vinterliggere der ønsker 
landstøm hen over vinteren 
benytte bimåler til egen 
afregning af strøm. 
Havneudvalget vil fjerne 
landstrømsstik uden bimåler.  
Vinterliggere skal af 
sikkerhedshensyn desuden 
sikre båden med 
dobbeltfortøjninger for og 
agter. Havneudvalget vil 
samtidig appellere til 
vinterliggerne, at bådene 
samles omkring midterbroen, 
da dette vil give bedre 
mulighed for at holde øje med, 
og dermed passe bedre på 
bådene.  Havneudvalget vil 
være tilstede i sejlklubben 
lørdag den 31. oktober 2020 
fra kl. 10.00 til 13.00. Her vil 
man kunne få udleveret 
bimåler til vintersæsonen.

Brug af bedding – generel 
manglende oprydning efter 
brug.

Havneudvalget oplever i 
stigende omfang manglende 
rengøring efter brug af 
sejlklubbens bedding. Derfor 
skal reglerne for brug af 
beddingen præciseres. Dvs. 
brug af bedding medfører:

• bortskaffelse af 
muslinger, tang o.l. 

• Rengøring af spor
• Vask af bælter med 

vand og børste (ikke 
højtrykspuler)

Brug og forbrug af landstrøm 
generelt

Havneudvalget er blevet bedt 
om at præcisere reglerne for 
brug og forbrug af landstrøm 
fra sejlklubbens 
landstrømsstandere.  Derfor 
henviser vi havnevedtægternes 
§ 8
http://www.kalundborg-
sejlklub.dk/cms/
Clubkalundborgsejlklub/
ClubImages/Havneopload/
Havnevedtgt26.pdf

Status på flytning af mastekran Der er nu gjort klar til 
støbning af nyt fundament. 
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