
Maj 2015
Kære andelshavere

Efter generalforsamlingen d. 15. april valgte Lasse Friis at forlade bestyrelsen umiddelbart efter det første
bestyrelsesmøde d. 28. april. Heldigvis har Kurt Jægerfeldt sagt ja til at træde ind i bestyrelsen med kort
varsel. Herefter har bestyrelsen konstitueret sig således:

 Formand Frank Høyer Rasmussen
 Næstformand Jakob Voltzmann
 Kasserer Kurt Jægerfeldt
 Sekretær Thomas Hermann
 Bestyrelsesmedlem Per Juel Hansen

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

Køb og salg af andele
Bestyrelsen ønsker at vi fortsat har en valid venteliste på køb af havneplads og derfor er der netop gennemført
en omdeling af VSL-flyers i Himmelev. Der er i denne omgang omdelt ca. 1.500 og vi afventer nu reaktionen
før vi gør yderligere. Stor tak til de andelshavere der har hjulpet med omdelingen.

Siden generalforsamlingen er der handlet 2 pladser og aktuelt har vi 2 yderligere pladser til salg hvoraf den
ene der dog er lejet ud resten af 2015 og derfor reelt først er ledig fra næste sæson.
Det kan oplyses, at alle udlejningspladser er udlejet.

Ansøgning om tilladelse til midlertidig ændring af bådlængde
Bestyrelsen har på et møde d. 18. maj behandlet en ansøgning fra Lasse Friis om midlertidig ændring af
bådstørrelsen på plads 108 til 50 fod eller ca. 15 meter.

Med nedenstående begrundelse har bestyrelsen valgt ikke at give den ønskede dispensation:
 Både denne og tidligere bestyrelser har haft fast praksis for håndhævelse af grænsen for bådlængde

på maksimalt 46 fod i havnen siden denne grænse blev fastsat på en generalforsamling.
 Bestyrelsen kan ikke afvige fra vedtægterne, med mindre mulighed for dispensation er direkte

beskrevet. Jf. vedtægterne kan kun forlængelse af periode for udlejning dispenseres af bestyrelsen.

Lasse Friis har med brev til samtlige andelshavere d. 30. april allerede bedt hver enkelt andelshaver tage
stilling. Dermed er sagen ikke længere en ”bestyrelsessag” men noget en generalforsamling må afgøre.

Måling af El-forbrug
Vores forbrug af el er tilsyneladende støt stigende. I årets 3 første måneder har vi forbrugt 700 kwh hvilket er
på niveau med det forventede efter at alle pærer på broerne er udskiftet til lavenergi pærer. Vi kan se at
forbruget stiger væsentligt efter at bådene er kommet i vandet og det ser ud til, at nogle både trækker ganske
meget strøm?
Vi har derfor besluttet, at gennemføre nogle målinger af strømforbruget på en række af de både der ligger med
permanent strømtilslutning.



Vedligeholdelse
De planlagte reparationer af broer er gennemført. Endvidere har vi netop fået algebehandlet plankerne på
broerne. Mastekranen har også fået sit årlige eftersyn og der er sat ny rustfri kasse på toppen til opbevaring af
kæden.
Vi forventer fortsat, at udbedring af skaderne på stenmolerne efter Bodil vil ske i løbet af sommeren når vejret
tillader det. Lige nu er planen, at det gennemføres i uge 36.

Pladsskilte
Da mange glemmer at sætte pladsskiltet på grønt de sejler ud (kort eller lang tur) vil vi foreslå, at vi ændre
vores skiltning til følgende:

 Lad altid skiltet være på grønt når du ligger på pladsen
 Sæt skiltet på rødt hvis du kun sejler nogle timer – så din plads ikke er optaget når du kommer retur.
 Lad skiltet være på grønt hvis du sejler på weekend eller ferie.

FH-mærkat og havneguide
Frihavnsmærkater samt FLID’s nye havneguide ligger klar til afhentning hos havnefogeden.

Vi ønsker alle en god sæson og sommerferie.

Hilsen
Bestyrelsen


