
Referat fra den 14/10-2021

Næste møde den 17/11-2021 klokken 18.30 

Havn
Der er langt om længe ved at være tilladelser klar på oprensning af sand ved bro 3, dog ikke sådan 
som vi tidligere har haft det. Det betyder at vi fremover, hvis vi skal oprense fra sejlrenden, får 
tilladelse til til at klappe på en klapplads nord for Hundested.
Det vi skal oprense fra havnebassinet, kan vi ikke få lov til at klappe, det skal på ”land” og her har 
vi fået tilladelse til at placere 125m2 opgravet sediment på mole 1. Hvis vi skal have noget op ud 
over det, så skal det deponeres, det arbejder vi på at få en flerårig aftale med kommunen om.
Det vil fremover blive dyrere at lave oprensninger, hvilket er noget der måske kommer til at påvirke
havnelejen.

Mini læsseren er på værksted i uge 43, da den lækker hydraulik olie og har et prolem med at den 
taber lasten nogen gange. Det sidste kan vi ikke leve med, da der kan opstå farlige situationer når vi 
arbejder med den.

Det nærmer sig med bro 3, vi skal ha skrevet ud omkring arbejdsdage, så medlemmerne ved 
hvornår der arbejdes på det. Vi opfordrer til at man holder sin vagt, da der er en del materialer på 
havnen i løbet af projektet.

Kommunen holder borgermøde om en kommende lokalplan for området den 24/11 i klubbens 
lokaler, der er ikke fastlagt et tidspunkt endnu, men vi melder ud når vi ved mere.

Det har tidligere været diskuteret om vi skulle skifte vores nøgler ud med noget mere moderne, da 
der, som eksempel, er for mange A-nøgler i omløb og dermed for mange der har adgang til 
materialer og værktøj. Desuden oplever vi at toiletter bliver brugt af folk der ikke er medlem eller 
gæstesejlere, da vores kode kommer hurtigt på forkerte hænder.

Junior
Juniorudvalget har haft udskiftning af den ene rib på som ønske til 2022. De har selv skaffet 
50.000,- til indkøb af en ny og der blev en mulighed for at få en demobåd i en bedre konfiguration 
end først planlagt. Derfor har vi valgt at slå til nu og bevillige pengene i 2021.

 


