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Søsætning og optagning skal i mere faste rammer og der skal snart findes en/flere afløsere for 
Jørgen Binzer, som gerne snart vil stoppe.

Der har været en del snak om at ensrette medlemmers stativer. Vi har ikke tanker om at vi alle skal 
ha samme type stativ, da det er en stor udgift for den enkelte bådejer, men anbefalingen fra 
bestyrelsen er man gerne må vælge et stativ der kan klappes sammen, så de er nemmere at få væk 
ved oprydning. Desuden er der fuld opbakning fra bestyrelsen til at kunne afvise et stativ hvis det 
skønnes uforsvarligt.

Der har været et ønske om flere redningsstiger på havnen, bestyrelsen skønner ikke at der er akut 
behov for flere, men at det kommer med på listen over ønsker til næste års budget.

Bommen er ude af drift for tiden, fordi det ikke er muligt at skaffe de nødvendige reservedele til 
den. I bommens fravær bliver det tydeligt hvorfor vi har den, der ses en del ekstra parkering på 
pladsen som giver mangel på plads.

Der har været lidt knas med at få medlemmerne til at hente deres frihavnsmærker selv, derfor ligger 
vi nu opgaven til oprydningsdag i foråret.

Ventelisten har flere både, med en bredde på over 3 meter, som står til at få en plads i havnen og 
samtidig er der ønsker fra medlemmer og større både. Derfor skal 4 af vores smalle pladser på bro 1
ændres til 3 så vi får flere pladser på over 3 meter. Dette behov har været under opsejling i nogle år 
nu og det skal gøres for at få balance mellem ønsker og faktiske forhold.

Vi har stadig problemer med at bådejere ikke skifter hjemhavn på både og får medlemsnummer på, 
det er lovgivning som vi alle skal overholde. Der ud over oplever vi at der ikke gives besked til 
bestyrelsen, hvis man ikke skal bruge sin plads længere, dette er super ærgerligt da vi gerne vil ha 
både på alle pladser i havnen.

Vi har endelige fået lov til at ligge tag på kajakhuset og denne opgave vil blive udført i løbet 
vinteren.


