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Dagene er så småt begyndt at blive lysere og længere og om lidt er vinteren forbi. Lad os håbe vi får en 
sejlsæson som den vi oplevede i 2018. Nedenstående lidt kort nyt fra bestyrelsen. 
 
Vores projekt med renovering af el installationen er afsluttet. Imidlertid fik vi en fejl på et af de hovedkabler 
som ligger mellem vores broer som derfor også er blevet udskiftet. Hele installationen overlevede de storme vi 
netop har haft uden at der har været udfald på el installationen. 
 
De seneste storme har dog medført en del skader på vores moler. En af årsagen er nok at vandstanden netop 
fik en højde hvor bølgerne brød ind over molerne og dermed har udvasket en del af materialet. Vi må derfor 
nok påregne en del ekstra vedligeholdelse i den kommende sæson. 
 
Projektet med forbedret redningsmateriel og certificering som ”SikkerHavn” skrider frem. De nye redningsstiger 
er nu ved at blive produceret og vi forventer at det hele bliver monteret i løbet af marts/april måned. 
 
Vinterbade projektet har været lidt forsinket men det forventes nu at en mobil sauna bliver opstillet i første 
halvdel af februar. 
 

Køb	og	salg	af	andele	
Der har været stigende interesse for at købe andel i havnen. I 2018 blev der således handlet 10 andele og i 
2019 er der allerede handlet 1.  Aktuelt har vi ingen andele til salg men stadig pæn venteliste på at købe. Hvis 
I overvejer at sælge Jeres andel er det nok et godt tidspunkt lige nu. 

Opdatering	af	adresse	oplysninger	
Husk at meddele bestyrelsen hvis I er flyttet, har fået ny e-mailadresse eller telefonnr. 

Næste	ordinære	generalforsamling	
Til orientering planlægger vi at holde næste generalforsamling torsdag d. 4. april 2019 kl. 18. Sæt derfor kryds 
i kalenderen allerede nu.  
 
Vi opfordrer især vores nye andelshavere til at deltage i generalforsamling. Det er en god lejlighed til at styrke 
det sociale samvær også er der ”gratis” middag. 
 
Der kommer naturligvis en indkaldelse i løbet af marts. 
 
 
Vi ønsker alle et godt nytår og en fantastisk sejlsæson. 
 
Hilsen  
Bestyrelsen  
 


