
Maj 2012
Kære andelshavere

Der nu gået to måneder siden generalforsamlingen. Med denne orientering vil vi gerne fortælle lidt om de
første måneders arbejde i den nyvalgte bestyrelse.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen d. 22. april har bestyrelsen konstitueret sig således:

 Formand Frank Høyer Rasmussen
 Næstformand Jakob Voltzmann
 Kasserer Lasse Friis
 Sekretær Hans Thor Jensen
 Bestyrelsesmedlem Per Juel Hansen

Alle i den afgåede bestyrelse har været meget hjælpsomme med at få afklaret de mange spørgsmål der har
været i forbindelse med overdragelsen, som er gået rigtig godt. Dette skyldes ikke mindst er der var fin orden
overalt.

Nye andelshavere
Siden generalforsamlingen er der handlet 3 andele og vi har budt velkommen til følgende nye andelshavere:

 Jens Bay, Vindingevej 61B, 4000 Roskilde – Sejlbåd Dufour 41
 Morten Sillesen, Nystedvej 6, Veddelev, 4000 Roskilde – Sejlbåd sandsynligvis Spækhugger
 Carsten Høyer Gaardsholt, Elleorevej 13, Veddelev, 4000 Roskilde – Motorbåd Monterey 355

For at få plads til de nye både har vi været nødt til at gennemføre en rokade på i alt 3 både. Rokaden lykkedes
da der var et par bådejere, som ikke skulle bruge deres plads i år. Med andelshavernes nuværende både, må
det konstateres at det bliver meget svært at få plads til flere både over 3,80m før de nye pladser bliver lavet.
En opdateret pladsfordelingsliste er udsendt sammen med dette nyhedsbrev.

Ventelisten
Det kan oplyses at der nu er 22 på ventelisten og heraf er 12 fra Veddelev.

Opkrævning for 2013
Opkrævning for 2013 sker med udgangspunkt i seneste pladsfordeling og er netop udsendt til betaling 6. juni.
I bestyrelsen vil vi gerne forenkle administrationen mest muligt og fra næste år vil der derfor blive tillagt et
gebyr for de medlemmer, som ikke betaler via betalingsservice. Hvis du ikke er tilmeldt, har du fået tilsendt et
betalingskort med posten eller elektronisk i din netbank. De oplysninger der skal bruges ved tilmelding til
betalingsservice står på kortet. Tilmeld derfor din betaling til betalingsservice når du betaler i banken eller via
din netbank.

Vedligeholdelse
Den årlige vedligeholdelse kommer i år til at omfatte:

 Nye slanger på broerne – er udført
 Udbedring af tærede og rådne bjælker
 Sætningsskader på molerne ved opfyldning med nye sten og asfalt
 De elektriske installationer på broerne vil blive gennemgået



Anlægsopgaver
Udvidelsen med 4 store pladser og flydebroen ved gammelhavn som blev besluttet på generalforsamling skal
planlægges. Foreløbig har vi fået Kystdirektoratets godkendelse om forlængelse af fristen for anlæggelse til
maj 2014. Vores ambition er at de nye pladser er etableret og klar til næste sæson.
Endvidere arbejder vi på at gennemførelsen sker koordineret med VSB’s anlægsopgaver.

Vi ønsker alle en god sæson og sommerferie.

Hilsen
Bestyrelsen


