
  

       Januar 2023 
Kære andelshavere 

 
Vi ønsker alle et godt nytår og ser frem til at det igen bliver lysere og dagene længere. 
 

Ny Mastekran 
Den nye mastekran blev i september monteret uden problemer. Efterfølgende er den dog blevet justeret så udlægget nu 
kan bevæge sig godt 4 meter og en enkelt bolt i toppen er afkortet da der var eksempler på at den kunne ”fiske” et 
hækstag. Ellers har den fungeret godt og vi har fået mange positive tilbagemeldinger. 
Den samlede investering blev kr. 248.000,-. 

 
Venteliste på at købe andel/havneplads 
Vi har nu gennemført en ny procedure for at blive skrevet på ventelisten. Fremover koster det kr. 550,- at blive skrevet på listen og et 
gebyr på kr. 125,00 de følgende år for at blive på ventelisten. Alle der stod på listen har fået et tilbud om at blive stående på listen 
mod at betale et gebyr på kr. 500,00. Dette beløb dækker også for 2023. Målet var at få mere bonitet så dem der står på den virkelig 
ønsker det. Resultatet er at ventelisten nu er reduceret fra 55 til 26 og vi får nu betaling for den administration vi trods alt har med 
håndtering af ventelisten. 
Løsningen er på linje med det man ser i andre havne. 

 
Investering 
Vi har længe haft for mange kontanter placeret i 2 banker. Vi overvejede på et tidspunkt, at investerer en del af beløbet i aktier- men 
har af flere grunde holdt os tilbage. Imidlertid er situationen på obligations markedet ændret og tidligere har VSL med succes 
investeret i obligationer som har givet et godt og stabilt afkast til andelshaverne. Derfor arbejder vi aktuelt på at geninvestere en del 
af formuen i obligationer. 
 
Generalforsamling 2023 
Årets generalforsamling er planlagt til torsdag d. 13. april 2023. Indkaldelse bliver udsendt medio marts. 

 
Bestyrelse 
Jakob Voltzmann og Frank Høyer Rasmussen ønsker efter 10 år i bestyrelsen at træde fra og give plads til nye kræfter. Derfor skal 
der findes en ny formand og et ny bestyrelsesmedlem på den kommende generalforsamling. Bemærk at formanden vælges direkte 
på generalforsamlingen. Har du lyst til at yde en indsats for fællesskabet så skriv en mail til nuværende formand Frank Høyer 
Rasmussen. Vores kasserer Kurt Jærgerfeldt er villig til genvalg. 

 
VSB – VSL Klubaften torsdag d. 12.januar 2023 kl. 19:00 
Husk at vi har en fælles klubaften med VSB hvor problematikkerne omkring el, korrosion i både samt fokus på de særlige 
forsikringsproblematikker der er i forbindelse med både. Det kan lyde kendeligt men er det er faktisk vigtigt at man som bådejer har 
fokus på netop disse ting. Vi opfordre derfor til at man deltager i dette arrangement og håber at se mange andelshavere denne aften. 

 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


