Referat fra den 17/11
Næste møde den 15/12 klokken 18. ? har mad med.
Beton fundamentet til kranen slår revner, vi skal finde en murer der vil kigge på det, kunne være
fint hvis der var en medlem som var murer. Dette er i gang, det overvejes om hele firkanten skal
støbes op i beton så den ikke bliver glat
Skraldeløsningen er sat i værk og RTR bliver opsagt på vores småt brændbart/køkkenaffald. Vi
vælger at gå med en leveradør til det hele for at lette administrationen af dette.
Der vil blive stillet forslag til GF om stigning på pladsleje, således at vi kan dække de ekstra
udgifter vi får til affaldshåndtering, forslaget vil lyde på at jolle pladser og havne pladser skal stige
med 100,- pr år. Der vil også blive stillet forslag om at nye pladslejere skal betale oprydnings
indskud på 1000,- når de første gang tildeles en plads i havnen.
Der er indkøbt stålkasser til brændstof, så brændstoffet fremover vil være ved containerne. Der skal
indkøbes låse med A nøgler til kasserne.
Ramslaget er ved at blive skilt ad og det skal bestiles tømmer og flydere til den nye flåde så denne
kan bygges i løbet af vinteren.
Vores dræn fra kloakken, som går hen over stranden skal skiftes på det sidste stykke. Vi kontakter
kommunen for at informere om at vi gør dette i løbet af vinteren.
Det er blevet debatteret om hvordan klubben værktøj og maskiner må benyttes. Og holdningen for
nuværende er at værktøj, trailere, minilæsser kun må benyttes til opgaver for klubben. Man kan ikke
låne til private opgaver på havnen, det er ikke til at styre. Vi informerer om dette på hjemmesiden.
Der er skrevet høringssvar på dispensationsansøgning vedr. Sauna til Lejre vandsport, med
placering på stranden.
Svar som er sendt til kommunen:
Høringssvar vedr. lejre vandsport
Ansøgningen som er indgivet, afviger på flere punkter fra de faktiske forhold.
• Højden på den ene container er 2,9m og ikke 2,59 som angivet i ansøgningen.
• Placeringen af containerne er for langt fremme i forhold til tegningen.
• De er ikke beklædt og der er ikke tag på.
Der står i ansøgningen at containerne er træbeklædte. Dette har lejre vandsport ikke gjort endnu, hvilket var en
betingelse for den første dispensation. Vi vil have en klar deadline for hvornår containerne skal være beklædt og har
tag på, så sejlklubben ikke skal have udsigt til en byggeplads i næste sæson.
Containerne er ikke placeret der hvor det oprindeligt var tiltænkt, så de skal som minimum rykkes tilbage så de passer
med placering som angivet på position1.
Det har på intet tidspunkt været i spil, at den ene container skulle være højere. Den ene container er 2,9 meter høj og
med beklædningen der er delvist sat på, er den 3,5 meter. Den ekstra højde på den ene container betyder at den rager
op over sejlklubbens vinduer.
Der er ikke lagt tag på containerne endnu, hvilket vi også havde en klar forventning om, da vi ellers kommer til at se på
et blåt ståltag fra sejlklubben.
Skrænten som placering har ikke tidligere været i spil, hvorfor vi tænker at både container og sauna bør placeres langs
skrænten (position 2). Dette vil gi en bedre helhed på stranden.

