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Kære andelshavere
Vi håbede at kunne gennemføre vores generalforsamling i oktober men må endnu engang
udsætte på ubestemt tid da Covid19 situationen igen er alvorlig i Danmark. Imidlertid fortsætter
bestyrelsen uændret.
Alle besluttede projekter er gennemført og på molerne har vi netop fået udbedret nogle af de
skader tidligere storme har medført. Endvidere er det nordlige molehoved yderligere
udvidet/forstærket og det vil give mere ro i havnebassinet og beskytte ved kraftig vind fra
Nord/Vest. I alt er der placeret 186 tons flere sten.
Til orientering har VSB og VSL i samarbejde indledt en dialog med Roskilde Kommune om
mulighederne for at regulere den trafik vi har til og fra havnen med deraf følgende belastning af
havnearealet og parkering.
Vi har stigende interesse for vores havn og således har vi nu 50 på venteliste til at købe og
flere kommer løbende til. Derfor arbejder vi i bestyrelsen på at justere præmisserne for at
komme på ventelisten så kun virkelig interesserede skriver sig på. Endvidere sætter vi nok en
midlertidig begrænsning på hvor store både nye andelshavere kan komme med - dette for at
sikre bedst mulig fleksibilitet for eksisterende andelshavere.
Mange har benyttet denne sæson til at sælge båden og kigge efter en større. Resultatet er at
vi nu er kraftigt udfordret på pladsernes størrelse og resultat kan blive at vi ikke kan anvise
pladser til alle de nye store både i den kommende sæson. I bestyrelsen arbejder vi på at løse
udfordringen og samtidig har vi oprettet en venteliste på at få en stor plads.
Husk at vi har en maksimal størrelse på både der kan ligge i havnen på 46 fod i længden –
dog 14,50 m overalt incl. udhæng af ankre, bovspryd, badeplatform etc. Maksimal bredde er
4,60 m. Vi har haft denne begrænsning i mange år da størrelsen af vores pladser og
havnebassinnet sætter en grænse for hvor store både man sikkert kan manøvrerer og fortøje
forsvarligt. Vi sætter nu også en præcis grænse for hvor lange master der kan vinteropbevares
på 19 m og en grænse for hvor tunge både der kan tages på land på 12 tons. Hjemmesiden vil
snart blive opdateret med denne information.
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 40 fod og eller mere end 3,60 m i
bredden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

