
  

      Maj 2014 
Kære andelshavere 
 
Her en kort orientering fra bestyrelsen. 
 
Efter generalforsamlingen d. 3. april har bestyrelsen konstitueret sig således: 

• Formand Frank Høyer Rasmussen 
• Næstformand Jakob Voltzmann 
• Kasserer Lasse Friis 
• Sekretær Axel Pedersen 
• Bestyrelsesmedlem Per Juel Hansen 

Til orientering er referaterne fra den ordinære og ekstraordinære generalforsamling lagt på VSB’s hjemmeside 
under VSL. 

Nye	andelshavere	
I årets første måneder er der handlet 3 andele og vi har budt velkommen til følgende nye andelshavere: 

• Ian Lind Seddon, Vasa 30 
• Lars Ejnar Damgaard Jensen, Hanse 45 
• Winnie og Michael Dahl, Stigray 

Efter at ovenstående salg er gennemført er ventelisten nu reduceret til 14, hvilket er det laveste niveau i 
mange år. Bestyrelsen ønsker, at opretholde en aktiv venteliste af en vis størrelse og derfor vil vi sende en 
kort informationsskrivelse rundt lokalt i Veddelev om, at man nu ikke skal vente 10 år på at få en havneplads i 
Veddelev men nærmere 2-4 år hvis man lader sig skrive op på ventelisten nu. 
 
Det kan oplyses, at alle udlejningspladser er udlejet for sæsonen. 

Nye	broer	etableret	–	kom	til	indvielse	d.	14.6.	kl.	11.	
De fire nye VSL pladser er nu etableret og taget i brug, Endvidere har VSB fået sin nye flydebro på plads. 
Derfor holdes en lille fælles indvielsen på havnen d. 14. juni kl. 11-12, hvor der vil være koldt øl i hanerne. 

Navnekonkurrence	-	VSL’s	nye	bro	
Vi skal have fundet et godt navn til vores nye bro og har du et godt forslag så send det til fhr@inteventor.dk 
inden d. 10. juni og deltag i konkurrencen om 3 fl. rødvin. Navnet og vinderen vil blive afsløret ved indvielsen 
d. 14.6. 

Vedligeholdelse	
Vi forventer, at udbedring af skaderne på stenmolerne efter Bodil vil ske i løbet af sommeren når vejret tillader 
det. 
I forbindelse med årets vedligeholdelse med udskiftning af planker på broerne har vi konstateret, at der er et 
område på den yderste del af Sigøjnerbroen som er mørt og derfor må udskiftes indenfor de næste 1-2 år. 
 
Vi ønsker alle en god sæson og sommerferie. 
 
Hilsen 
Bestyrelsen 


