Nyhedsbrev 28. marts 2021

Kære Alle
Så er vi næsten i mål med havneprojektet og klar til 1. isætning, vi
mangler stadig enkelte ting men de kan vente til efter påske.
I får hermed de seneste nyheder med fokus på de kommende uger.
Havneprojektet:
Vi er kommet rigtig langt og alt hvad der skal bruges ved isætningerne
er klar, uddybningen er på plads, de sidste agter pæle sættes på
mandag, og forsynes med træktove, der er sat nye numre på pladserne
og mastekranen er testet.
Som I kan se på billedet står mastekranen nu på servicebroen og den
blev testet med 650 kg og fungerede upåklageligt, vi skal lige vende os
til at bruge fjernbetjeningen og have lagt de sidste brædder på broen og
lidt køreplader ved overgangen fra land til bro, så vi er klar.
Der skal her udtrykkes en stor tak til den gruppe af frivillige der har
udført et enestående arbejde! Det var ikke lykkedes uden dem!
Der mangler lidt ved tværbroen for enden af B-broen, miljøstationen skal
monteres og testes og vi skal have redningsstigerne på plads når Tryg
fonden leverer dem, men det får vi styr på snarest og så skal vi have
stensætningen rettet op lidt senere.

Den nye fordeling af pladserne i havnen:
Curt har nu gjort rokaden af pladser færdig, så gå ind på hjemmesiden
eller kig på opslagstavlerne og se pladsoversigten, så du er klar til
isætning og placering af båden på den rigtige plads, bemærk at der er
sat nye numre på pladserne, så det er nemt at finde pladsen.

Isætningerne:
Isætningerne gennemføres på traditionel vis, bortset fra bespisningen
der følger Coronareglerne.
Isætning af bådene starter kl 8.00, fra indkørslen og frem mod
klubhuset.
Kaffe, morgenbitter og håndmadder udleveres fra gæstekøkkenet men
må nydes ude i det forhåbentlig gode vejr.
Forårets arbejdsdag den 10. april:
Der er en del arbejdsopgaver som vi skal have styr på inden sæsonen,
så både vi selv og gæsterne får en god oplevelse ved at være på
havnen.
Der skal ryddes op efter havneprojektet og så er der alle de årligt
tilbagevendende opgaver.
Vi laver en arbejdsliste der sendes ud så I er orienteret og så mødes vi
den 10. april, fordi de nye Coronaregler gør at vi godt kan fordele
opgaverne på havnen og så gå og løse dem i små grupper
Generalforsamlingen:
Vi planlægger at afholde generalforsamlingen på helt traditionel vis i
løbet af maj/juni som Coronareglerne ser ud i dag, men det vender vi
tilbage til
Afslutning:
Alt i alt ser det ud til at alle ting lykkes og at vi kan få en god start på
2021.
Med venlig hilsen
På vegne af Bestyrelsen
Henrik Nygaard

