
  

       Marts 2021 
Kære andelshavere 
 
Klargøring af bådene til den kommende sæson er i fuld gang og første fællessøsætning er tæt på. Dejligt at vi igen kan 
komme på vandet og nyde naturen på vores dejlige fjord. 
 
Pladsfordeling 2021 
For at få plads til alle både har bestyrelsen besluttet at justerer størrelsen på det 6 yderste pladser (plads 96 til 101) således af 
bredden fordeles bedre og længden øges med ca. 2-3 m. Men selv med denne ændring er det kun akkurat at vi kan få plads til alle. 
Der er stort set ingen fleksibilitet tilbage og overvejer I at anskaffe en større båd så forvent ikke at der umiddelbart kan skaffes plads 
til den. Kontakt derfor bestyrelsen inden evt. køb så skal vi løbende vurdere mulighederne. Husk vi har en venteliste på at få en 
plads der er over 3 m bred. Pladsfordelingen vil blive udsendt d. 2. april og samtidig sat op på opslagstavlen i klubhuset. 

 
Venteliste 
Vi får løbende nye på ventelisten til at købe en andel og aktuelt har vi 53 skrevet op. Vi oplever dog, at en del falder fra når de får 
tilbuddet. Årsagen er at man har fundet en anden løsning eller ikke ønsker båd alligevel. Ventelisten giver således ikke reelt billede 
af hvor mange der faktisk er klar til at købe når muligheden er der. Derfor har bestyrelsen besluttet, at opkræve et årligt kontingent 
på kr. 250,00 incl. moms for at stå på listen. Målet er, at vi får mere bonitet i ventelisten og styrker tilknytningen til dem som er på vej 
til at blive vores kommende andelshavere.  

 
Værdiansættelse af andele 
Det er mange år siden vi sidst har reguleret værdien af vores andele. Derfor har bestyrelsen besluttet, at justerer den 
vejledende pris for andelene fra kr. 70.000,- til kr. 80.000,-. Dette vil blive meddelt til alle på ventelisten samtidig med 
opkrævning af nævnte administrationsgebyr. 
 
Regnskab for 2020 
Årsrapporten for 2020 er revideret og godkendt. Resultatet blev et underskud på kr. 71.465,- hvilket er lidt bedre end budgettet der 
var et underskud på kr. 119.000,-. Vi har haft lavere omkostninger end budgetteret til gengæld fik vi finansielle udgifter hvilket vi ikke 
havde forventet. 
 
Generalforsamling 2020 og 2021 
Så snart vil får mulighed for at afholde vores generalforsamlinger vil det ske. Formentlig bliver det en udendørs generalforsamling 
uden ledsagere. Vi håber, at det kan ske i maj eller juni? 

 
Affald/skraldespande 
Vi har besluttet, at flytte skraldespandene på broerne til miljøstationen hvor alt affald fremover skal afleveres. Årsagen er at vi må 
forvente, at vi også skal til at sortere affaldet på havnen og det kommer til at ske ved miljøstationen - så vi kan lige så godt vænne os 
til det. 

 
Sikkerhavn/fjordsvømmerne 
Vi har taget kontakt til Roskilde Tri der står for fjordsvømningen fra Veddelev og foreslået dem at der udlægges begrænsningsbøjer 
på langs af kysten som man holder sig indenfor. Tit har vi set svømmere som svømmer ud til farvandsafmærkningerne og det udgør 
en unødig risiko for at de kan blive påsejlet når de svømmer i sejrenden. 
 
Frihavnsmærker 
Kan afhentes vederlagsfrit hos havnefogeden. 
 
Vi ønsker alle en god sejlsæson. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


