Januar 2021
Kære andelshavere
Covid19 fik en del indflydelse på sæson 2020. Pga. restriktionerne fik vi ikke gennemført vores
generalforsamling og havnens 40 års jubilæum kunne vi heller ikke fejre så det må vente til
senere. Formentlig bliver generalforsamlingerne for 2020 og 2021 gennemført samtidig når
situationen gør det muligt. Vi håber det bliver inden sommerferien?
Imidlertid har situationen også medført en generel stigende interesse for at sejle og der er i
året handlet mange både. I vores havn er der også sket en stor udskiftning i flåden og det vil
medføre mange rokeringer ved den kommende plads fordelingen for 2021.
VIGTIGT: Overvejer I at anskaffe en større båd så orienter bestyrelsen inden I køber for det er
ikke sikkert vi på kort sigt kan anvise plads til en båd over 36 fod og eller mere end 3,50 m i
bredden.
Efterspørgslen på at købe en andel i havnen er steget kraftigt og ventelisten er ved årsskiftet
på 50. For at sætte dette lidt i perspektiv kan det nævnes, at der i 2020 kun er handlet 6
pladser så med den omsætning har vi altså mange års ventetid på at kunne købe en andel.
Vi fik gennemført alle de forbedringer og reparationer vi havde planlagt så på dette område har
situationen ikke påvirket os – udførte opgaver er beskrevet i nyhedsbreve 2020 som kan ses
på hjemmesiden.
Økonomien er fortsat god og vi har ikke haft store uforudsete omkostninger. Når regnskabet
for 2020 er revideret vil det blive sendt til andelshaverne og lagt på hjemmesiden.
Siden en problematisk start på etablering af havnen som blev noget dyrere en planlagt har
VSL’s økonomi generelt været god. Vores årlige havnekontingent har således været uændret i
over 25 år og vi planlægger heller ikke stigning i 2021. Vi er en af de absolut billigste havne i
Danmark at ligge i.
Informationen om VSL på hjemmesiden er netop opdateret med en del information. Målet er,
at al relevant information/dokumentation om VSL skal være tilgængelig for andelshaverne på
hjemmesiden. Hvis du savner en specifik information så giv bestyrelsen besked så kigger vi på
det.
Vi ønsker alle et godt nytår og håber på en god sejlsæson.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

