
Referat af havneudvalgsmøde tirsdag d. 28. august 2018 

       Mødedeltagere: FS, HJ, OV, JD, KR, HR 

                 Dagsorden 

1. Siden sidst 

Drejeskiven har været taget op, kanten i ”graven” er blevet banket ren for rust, sandblæst og 
malet. Centerleje kontrolleret, sikringssteder til stop af skiven fornyet. Flagmast nedtaget, 
skrabet og slebet og lakeret. Rejst igen. OV har kontaktet Rixö-bryggen, men har ikke fået 
noget svar. 
 
2. Mulighed for fast bopæl i båden? 

Forespørgsel rettes til Kalundborg Kommune. Hvis svar herfra er positivt, skal der udarbejdes 
et regelsæt. Forelægges bestyrelsen, når havneudvalget har færdigbehandlet spørgsmålet. 

 

3. Etablering af bedre dækning af havnen med wi-fi? 

HR indhenter tilbud på dækning af hele havnen. 

4. Vestbroens 3 pontoner 

De yderste 3 pontoner på vestbroen er blevet undersøgt og erklæret i meget dårlig stand. 
Mulige løsninger: 1) udskiftning af pontonerne, eller 2) levetidsforlængelse evt. ved hjælp af 
opskumning af kamrene i pontonerne og montering af ny opdrift under pontonerne. OV 
undersøger muligheder og pris ved forlængelse af levetid, HR undersøger muligheder for at 
overtage evt. tiloversblevne pontoner i forbindelse med ombygning af lystbådehavnen ved 
Havneparken. 
 
5. Status over sommeren / gæstesejlere. 

Trods godt vejr har antallet af besøgende gæstesejlere været moderat. Der efterlyses bedre 
skiltning vedr. sted at betale.                                                                                                                   
På grund af det gode vejr har der været mange kalundborgsejlere på vandet. Det har givet et 
voldsomt pres på vores sparsomme parkeringspladser, og medlemmerne opfordres derfor 
endnu engang til at vise hensyn. Lad bilen stå hjemme, hvis muligt, lad være med at 
langtidsparkere fra masteskuret og østpå, hold området omkring tilkørslen til jolleslippet fri for 
biler, så vores medlemmer med trailerbåde kan komme til at bakke ned med deres både. 
Havneudvalget etablerer afmærkning med fliser på højkant, der males gule. 
 
6. Evt. 

Ejerforhold til enkelte master er uklart – problemet søges løst. Pladsskilte ved tomme pladser 

 vendes hvert år til grøn pr. 1/4.  

 

Hans Ole Rathje 


