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NYHEDSBREV April 2017 

 

NYT FRA BESTYRELSEN 

 

¤ AFREGNING AF BÅDPLADSEN i 2017: 

 

Som det fremgår af Generalforsamlingens referat- se hjemmesiden- kunne der ikke opnås det 

nødvendige flertal vedtægtsændringen vedr. en ny afregningsform for bådpladslejen. Ændringen gik 

ud på at gå tilbage til afregning efter det tildelte vandareal i stedet for bådens mål (LXB). 

 

Bestyrelsen vedtog herefter på sit møde den 21.03.2017 at fortsætte med den gældende 

afregningsform efter bådens mål, dog samtidigt at påbegynde en regulering af plads/ pris- forholdet 

af hensyn til en fair og optimal afregning af havnens lejede vandarealer til medlemmerne. 

Beslutningen er taget på grundlag af beregningen af bådenes gennemsnitlige dækningsgrad på ca. 

41 %, således at der tages kontakt med bådejere som har en dækningsgrad under 35 %. 

Dækningsgraden afspejler den del af pladsens pris som går til AS for dækning af klubbens udgifter 

udover indbetaling til ANF-bloklejemål. 

 

Ifølge vedtægterne kan administrationen, i samarbejde med medlemmet, tildele en ny vandplads af 

hensyn til en optimal udnyttelse af vandarealerne ift. fartøjets dybde, længde, bredde. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter indhentning af synspunkter træffe beslutning om flytning. 

 

Bestyrelsens mål er også til enhver tid at kunne udbyde passende pladser til nye sejlere som ønsker 

at lægge deres fartøj i Marinaen, til glæde for alle medlemmerne i AS. Der vil derfor være 

begrænsninger på at kunne lave aftaler om større vandpladser end det forudsættes iht. fartøjets Lx B 

x D. 

 

Arbejdet er sat i gang og vi håber at kunne løse opgaven i fuld forståelse med de berørte 

medlemmer og til gavn for alle medlemmer med bådplads i AS. 

 

¤ REVIDERET HAVNEREGLEMENT: 

 

Husk at læse det på hjemmesiden, der er kommet reviderede beskrivelser af Regler for Optagning, 

Søsætning og Transport på Landarealer, således at det nu er i fuld overensstemmelse med vores 

transportsystem. 

 

¤ NYE MEDLEMMER- INTROMØDE den 04 maj kl. 19.00 i Klubhuset: 

 

Bestyrelsen inviterer alle nye medlemmer som ønsker mere information om klubben til at deltage i  

dette intromøde som der indkaldes til per mail. Alle er dog velkomne til at deltage. 
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¤ BRUG AF MASTEKRANER- DEMO den 12 april kl. 17.00 på broen: 

 

Invitationen gælder alle som ønsker at se hvordan mastekraner betjenes korrekt, hvordan 

sikkerhedsforanstaltninger planlægges og hvordan el-kranen betjenes efter udfald af 

Sikkerhedsafbryderen. Vi afprøver med en mast som klargøres og monteres på en båd. 

 

¤ REMINDER- STANDERHEJSNINGEN den 22 april kl. 10- … 

 

Husk at der sker en del aktiviteter den dag: 

Stumpemarked kl. 10.00 

Frokost med medbragt mad kl. 12.00 

Standerhejsning kl. 14.00 

Fest med helstegt pattegris og musik/dans kl.18- sidste frist for tilmelding den 12 APRIL, se 

program på hjemmesiden. 

 

 

Bestyrelsen 

03.04.2017 

 

 


