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FORMANDEN HAR ORDET.

Så står vi her igen, endnu en sæson er ved at slutte… vi kan godt begynde at planlægge afrigningen.
Men heldigvis har vi mange gode oplevelser at se tilbage på bla. vejret som bragte lidt af hvert.
Aldrig har vi sejlet så stærkt på en sommerferie med halvvind og agten for tværs, dem vi mødte der
kom i modsat retning, ja, de havde en hel anden oplevelse. Vind har der været nok af, til glæde for
nogen og stor irritation for andre – her tænker jeg på jer med motorbåde.
Vi skal ikke glemme at glæde os over, den liv der har været på havnen i sommerens løb med mange
gæstesejler som har hygget sig i vores nye sejlerstue. Mange autocampere har også fundet vej til
havnen.

Af aktiviteter på havnen kan jeg nævne ” Skoleordningen” hvor elever fra kommunens skoler kan
komme ned og have en dag på havnen, der har været mulighed for at prøve hav kajakker, Feva
joller og surfer dette kombineret med undervisning i biologi mm. På nuværende tidspunkt har der
været 168 elever på havnen og inden året er omme kommer der 48 fra Hånbækskolen. Jeg vil
herigennem gerne sige en stor tak til Morten Hedegård og hans hjælper for den store indsats i
projektet. Faktisk er vi den eneste sejlklub hvor dette projekt er lykkes.

Den årlige silde tur til Ålbæk var igen en succes med 34 deltager som fik serveret alt godt fra havet.
Igen i år var vi heldige at få sponseret af silden fra Launis A/S – tak til Launis for dette. Efter
maden var der underholdning af 3 friske FSKèr, Ole (ISIS) på guitar, Esben (MADRAS) på
harmonika og Søren (HIPPOCAMPUS?) på guitar… stor tak til jer, jeres indsats var med til at give
en super stemning. Desværre var de 2 guitarer ny lakeret og det gav efter dønninger dagen efter i
form af hovedpine og mavebesvær (og vi havde endda en læge med!!!).
Tak til Ålbæk bådelaug for lån af klubhuset.

H-båds stævne den 25.-26. august gik godt 20 både var tilmeldt og igen var der masser af vind men
heldigvis med sol. Samme dag var der Two-star sejlads (2 personer per båd). Desværre var der en
del materielle skader den weekend.
Lørdag aften var vi 125 mennesker i teltet til dejlig mad, god jazz musik og hyggelig stemning.
Men sådan et arrangement kræver en god planlægning – stor tak til alle hjælperne og en speciel tak
til dig Sanni Damsgaard.
Da dette var FSK først H-båds stævne, var vi selvfølgelig spændt på, om vi kunne leve op til
forventningerne. Heldigvis har der kun været mange positive tilbagemeldinger.

Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt efterår.
Hilsen Dion Wellejus





Timing race 2007 i Frederikshavn

VM udtagelse for H-Båd

Da vores nye redaktør på FSK nyt Bent Damsgaard, spurgte mig om jeg ville skrive lidt til FSK nyt,
om FSKs H-båds stævne, greb jeg straks chancen for at fortælle lidt om dette fantastiske stævne.
Allerførst er det en drøm for mig, at vi i Frederikshavn fik lov af H-båds klubben til at holde sådan
et stævne. Som aktiv H-båds sejler igennem ca. 4 år, hvor vi har kørt rundt til mange forskellige
stævner i hele Danmark, var det for mig en stor fornøjelse at invitere alle mine H-båds venner op til
os i Frederikshavn.
Helt tilbage i den mørke vinter blev der nedsat et udvalg, med formænd/kvinder for de forskellige
teams. Forplejning og mad team, som nok var det team med de største opgaver i, stod Sanni
Damsgaard for, vandteam var Søren Jørgensen chef for, bureau team styrede John Neergaard og
Robert Eisenhart med hård hånd, Presseteam var først Henrik Carlsen og senere kom Michael
Pedersen til med rigtigt god hjælp. Der ud over havde vi to stævne ledere i Dion Vellejus og
Christian Wille som også stod for sponsor støtte arbejdet, de har bestemt også gjort et stort stykke
arbejde. Søren Olsson var vores stævne læge han stod også for kontakt til musikken lørdag aften og
var hjælper på vandet og med Søren Christiansen som bankmand til at styre vores penge, så kunne
man ikke tænke sig et bedre team af mennesker til at styre sådan et stævne. Så jeg vil gerne endnu
en gang sige TAK til alle formænd/kvinder og ALLE dem der hjalp til i køkkenet, på vandet ja
over det hele.

Selve sejladserne - ja der var vi desværre ved at blæse væk, med en middelvind på 14 m/s med stød
op til 18 til 20 m/s var det helt vildt at sejle rundt med spiler for ikke at tale om starten med både
MEGET tæt op og ned af hinanden, kort sagt lidt vildt. Rent resultat mæssigt var det bestemt ikke
vores stævne kort sagt det gik af h……. til, jeg har ikke prøvet at sejle race i så meget vind, så der
har vi meget at lære. Men for FSK´s vedkommende var det ret imponerende af Rasmus Møller der i
sidste øjeblik blev headhuntet som rorsmand på en båd fra Gjøl og gjorde det rigtigt flot med en
samlet 8. plads - så flot flot Møller vi kipper med flaget

Lørdag aften blev der så holdt fest i vores fine telt som vi
havde lejet til lejligheden. Et fint gl. Cirkus telt det virkede
næsten som om at Benneweis lige var gået ud af teltet, og
med rigtigt god mad fra Katfizk og god underholdning fra
vores veloplagte Jazz orkester var der lagt op til en rigtigt
hyggelig aften. Jeg er sikker på at alle 125 mennesker i
teltet havde en rigtigt god aften som de sent vil glemme
(nogle husker den nok bedre end andre).



TAK TIL ALLE.

Med bedste sejler hilsen Helmuth

Nikaluokta nær Kiruna

Første sommer uden båd.

Vi har haft båd i 30 år. Fra en kano på Farum sø til en LM24, som har bragt os langt
omkring. I sommer kørte vi i bil i Sverige, ad indlandsvejen nordpå forbi polarcirklen til
områder med fjelde med sne på toppen og langs østkysten sydpå til mange af de havne vi
besøgte i 2000, da vi sejlede til Luleå i bunden af Den Botniske bugt. Det var en god
oplevelse at se havnene igen, nu fra landsiden og ikke være spor afhængig af om det blæste 6
eller 12 sekundmeter. Vi besøgte Hanö og Hallands Väderö med færge. Gensyn med helt
specielle naturområder, som Sverige er så rig på. Vi boede på 21 meget forskellige
vandrehjem. Så tit vejret tillod det spiste vi udendørs, i havne, ved en af de hundredvis af
søer, på rastepladser.

Vi havde en spændende og meget afvekslende tur, der varede det meste af juli måned.

Mogens og Annette Lillelund
Aug.2007

Selve resultatet blev en sikker vinder i Herluf Jørgensen
Skagen (der kan det der når det blæser lige ud) Anden
pladsen gik til Steffen Stegger Hadsund og tredje pladsen
gik til Anders Bertelsen Århus (tidligere FSKer) der
havde taget sin far Günter Bertelsen (FSK) med som
fjerde mand, som nok sent glemmer stævnet i det hårde
vejr, det siges at han ikke kunne gå 3-4 dage efter
stævnet.
Til allersidst vil jeg gerne takke alle sponsorer, som
gjorde det muligt at stævnet kunne blive til noget, specielt
til urmager Benny Olsen fra TIMING som var
hovedsponsor og til Frederikshavn Marina for at
sejlklubben kunne få lov at lave sådan et arrangement på
havnen.



Husk det nu

Det er nu et år siden at vi tog vores nye flotte fælleshus i brug. Året har vist, at der er
behov for et fælles samlingssted på vores havn.
Men for husudvalget og især vores vicevært er det en stor opgave at sørge for; at huset
altid fungerer og fremstår rent og pænt.
Huset bliver brugt til mange møder og sammenkomster af havnens foreninger.
Flere af vore medlemmer har holdt deres fest i de dejlige lokaler, men husudvalget har
gentagne gange modtaget berettiget kritik fra medlemmer der overtager huset for at holde
fest, (normalt om fredagen) på grund af manglende oprydning og rengøring på husets 1.
sal.
Så det er her at husudvalget løfter pegefingeren, - vi er ikke ansat som
rengøringsassistenter.
Derfor ser vi os nødsaget til at oprette en ”lånekalender” hvorpå der skal være en
kontaktperson, der er ansvarlig for oprydning og rengøring på 1. sal – gang og toiletter.
Kalenderen er på havnekontoret.
Hvis ikke det af frivillighedens vej lykkes at opretholde renligheden kan det blive
nødvendigt, at købe rengøringen.
Vi gør igen opmærksom på at det på grund af brandfaren ikke må anvendes grill og anden
åben ild på træterrassen.

På husudvalgets vegne

Dion Vel le jus
Formand

Tusinde tak for den gode og effektive hjælp ved H-bådsstævnet i weekenden d. 24 til 26

august. Uden jeres hjælp ville det ikke være muligt, ej heller, at få alle de roser som der

efterfølgende er tildelt os fra nær og fjern. Ligeledes en stor tak til alle jer som bagte

velsmagende kager.

Her kan du se billeder samt hvad der er skrevet om arrangementet:

H-båds klubbens hjemmeside, www.h-boat.dk

og stævnets officielle hjemmeside, www.melsenstyle.dk /h-boat/

Med venlig hilsen

Sanni





Så blev det sommerferie!

Alle holdt fri, men kun for at tage fat med det frivillige arbejde igen. Denne gang kom der 140

elever på en dag.

Eleverne var lige startet på Ungdomsskolen i Hørby og skulle rundt på et ”ryste sammen” løb i

Frederikshavns området. Her blev skoleprojektet koblet på som en post i dette løb.

Denne dag var der gang i det hele fra otte morgen til sytten aften. Her var Feva jollerne rigtigt i

vælten i forbindelse med skoleprojektet.

Og det var en succes! Mange af de 140 elever var ude og

prøve vores Feva joller og de var vilde med at sejle.

Det havde været en stor dag for mange og for en del var det

også en grænseoverskridende dag. Især var der mange piger,

der var glade for en tur i jollerne.

Samtidigt var der gang i aktivitetstraileren

Vi glæder os til at få de sidste elever fra Håndbækskolen ned på havnen. Det bliver igen en lidt

anderledes dag, hvor de 24 elever bliver delt i to hold.

Det ene hold kommer til at være beskæftiget med Feva jollesejlads og aktivitetstrailer, mens det

andet hold skal have biologiundervisning ved havnen og på stranden. Efter et par timer skifter de så.

Det er utroligt dejligt, vi kan finde folk der gider at tage fri fra arbejde for at komme og hjælpe

sådan en dag. Det er nødvendigt at der er mindst 2. voksne og 2. af de unge sejlere der stiller op til

disse dage og der er heldigvis ikke problemer med at få dem til det. En stor ros til alle for det

engagement, der bliver lagt for dagen, når der er brug for det – Flot!

Vi håber, at denne aktivitet der er i forbindelse med skoleprojektet, sikrer en tilgang af nye sejlere.

Under alle omstændigheder er det med til at gøre Sejlklubben synlig for de unge og derved kan de

jo vælge den til eller fra. Lige nu har Ungdomsafdelingen hænderne fulde og hvor er det dejligt at

der kommer nye til.



Skoleprojektet.

Nej Nej det vil jeg ikke – du får mig aldrig ud i den båd - det skal jeg ikke prøve.

Lidt efter!

Det er bare fedt – hold k…. hvor er det sjovt – hvornår kan vi prøve det igen?

Sådan ca. lyder det fra de unge mennesker, vi har haft

på havnen i forbindelse med afholdelse af vores

skoleprojekt. Det er helt klart noget de unge nyder,

men selvfølgelig er det fremmede element noget af en

overvindelse for de fleste!

Vi har haft 168 elever igennem indtil nu og det slutter

ikke her. Der kommer to syvende klasser fra

Håndbækskolen, dette giver ca. 200 elever alene i

dette opstarts år. Et flot resultat syntes vi i

ungdomsafdelingen.

Ungdomsafdelingen har lånt en aktivitetstrailer – til de dage der er skoleprojekt - fra Dansk

Sejlunion. I traileren er der 12 våddragter, seks ”sit on” kajakker med udstyr og tre surfere. Alt

sammen noget sejlklubben frit kan afbenytte.

I foråret havde vi 24. elever fra Hørby Ungdomsskole. Disse elever var ”prøveklud” for vores

skoleprojekt. De 24. blev delt i to og Dion lagde båd til.

Her fik eleverne en stor oplevelse. Det andet hold blev i land og tog våddragter på, mens det andet

tog ud med Dion.

De elever der blev i land gik i gang med at

bruge ”sit on” kajakkerne, surf-brædderne

og Feva jollerne. Eleverne nød kajakkerne,

surferne, jollerne og sejlturen.





Det sker i klubben

27. Oktober Kl. 1800.

Afriggerfest

Forret: Fiskefad m / fisk / rejer og asparges

grøn dressing, små smør og møllehjul.

Hovedret: Kalvecuvette i pebersauce

Glaseret skinke / flødekartofler

Råstegte kartofler m/ krydderi og hvidløg

flødepaprika sauce, 2 slags salat m/ dressing

Dessert: Kaffe - forskellige tærter m/ cremefraiche

Øl og vin sælges til rimelige priser.

Pris: kr. 180 pr. person

Tilmelding: Tlf. 51 88 32 54 eller

Email: erp.pedersen@ mail.tele.dk

Senest: Mandag 22 Oktober.

7. November.

Tur til Vendsysselværket i Vester Hassing

Der bliver bus transport derud til kr. 40 pr. person.

Tilmelding: Tlf. 51883254

Email: erp.pedersen@ mail.tele.dk

Senest: Lørdag 3 November.

24. November.

En tur i det grønne, i år går turen til Niels Juul`s kanoner.

Vi mødes ved havnehuset kl. 1300 og kører i egne biler.

Medbring selv kaffe og kage som nydes i havnehuset bagefter.

Der vil Evt. være guide til at fortælle en god historie,

om Niels Juul`s kanoner

5. December Kl. 1900

Bankospil

Så er der igen tid til lidt nummersjov for havnenes brugere med pårørende,

igen i år er der mange flotte præmier.

Plader kan købes fra Kl. 1830



Sæsonen 2007 – 2008
Første gang den 1. oktober 2007
Sted: Frederikshavn Svømmehal.

SVØMNING I LILLE BASSIN.

18.00 – 18.30
Hold 1 (tilvænningsholdet)
Pia

18.00 – 18.30
Hold 3 (lidt øvede – børn med bælte)
Annika

18.30 – 19.00
Hold 2 (-bliver fortrolig med vandet)
Pia

Pia og Annika får hjælp af de store
svømmere.

SVØMNING I STORE BASSIN.

17.00 – 17.30
Hold 4 (øver sig i at svømme uden bælte)
Henrik.

17.30 – 18.00
Hold 5 (Læring af svømmeteknikker)
Henrik.

18.00 – 18.30
Hold 6 (Læring af svømmeteknikker))
Henrik.

18.30 – 19.00
Hold 7 (Voksne + øvede svømmere)

Pia Nielsen 98435563
Henrik Thomsen

Vel mødt
Svømmeudvalget
Frederikshavn sejlklub



På grund af manglende tilslutning bliver der i år ikke oprettet ”torsdags svømning”. Voksne der

gerne vil svømme, er meget velkomne til at svømme mandage fra kl 18.30 til kl 19.00. Saunaen må

benyttes fra kl. 17.

Regler for svømning i Fr .havn Svømmehal i klubtiden.

Forældre til børnene må ikke opholde sig ved bassinerne eller på trappen. Kun på
tilskuerpladserne på 1. sal.

Ingen må gå i hallen, før FSKs bassinvagt er på bassinkanten.

Det er meget vigtigt at ALLE husker at ”krydse sig af”
ved skranken i omklædningsrummet.

Det er IKKE tilladt at benytte morskabsbassin i Klubtiden.

Der må IKKE klædes om før 10-15 minutter før svømmetiden,
af hensyn til Svømmehallens personale.

Omklædningsrummet skal forlades senest 15 minutter efter
”svømmetiden er afsluttet”.

Fravær på mere end 4 uger meldes til din svømmetræner. Sker dette ikke, kan din plads på
holdet gives til en anden.

Børn under 4 år må IKKE medbringes i svømmebassinet.

Første mandagssvømmedag: 1 okt. 2007
EFTERÅRSFERIE : Uge 42
JULEFERIE: Uge 51-52-1
VINTERFERIE: Uge 8
Sidste mandagssvømmedag: 10. marts 2008

Vel mødt.
Hilsen
Svømmeafdelingen





Sommersejlads i ungdomsafdelingen.

Mange vil nok mene at vi har haft en ret dårlig sommer i år, men på trods af det har vi
haft en masse god vind til at sejle i, dette medførte til at vi havde sommertræning i
ungdomsafdelingen. Vi var omkring 5 – 6 sejlere ude hver dag i hele uge 31, og luft det
fik vi, endda så meget vi måtte tage klubjollen på holmen, en af dagene, for at spise
madpakker, mest for hyggens skyld. Tirsdag formiddag, god vind, (9 – 10 m/s væn/v)
bestemmer vi os for at vil sejle en tur til Sæby, og med den vind var vi nød til at se hvad
sådan en Feva jolle virkelig kunne præstere. Så Jeg og Kristian tager fevaen imens
Kristina, Maria og Philip tager snipen, hvormed vi har Ronni og Jørgen som følgebåd til at
holde øje med os. Vi kommer ud af havnen i Frederikshavn og sætter kursen mod Sæby.
Til at starte med var der rigeligt med luft til blot storsejl og fok, hvorefter vinden drejer en
smule mod syd og vi begge bliver enige om at genakkeren måtte kunne gøre underværker
i 10 m/s og helt fladt vand. Faldet i top og vi for sat den 7m2 Gule genakker, hvorefter vi
straks planer forbi snipen med vand sprøjtende op til begge sider af Feva jollen. Sådan
fortsætter det hele vejen til Sæby hvor vi forfulgt af følge båden ligger os ved slæbestedet
i Sæby havn. Så er det tid til madpakker, heldige som vi var skinnede solen den dag så vi
kunne sidde udenfor i det gode vejr. Men ingen sejltur til Sæby, uden at vi måtte have en
is, så det blev der også tid til. Da klokken var omkring 13 skulle vi til at hjemover, på
kryds, nå men man kan jo ikke sejle med vinden hele tiden, så vi måtte hænge helt ud. Da
feva’en nu havde sejret over den lidt mere erfarne sejler som snipen på vej der ud, var vi
helt overbeviste om at vi så også måtte kunne vinde på vej hjem. Ved en fejl vælger vi at
vende og sejle 100 meter ind under land for at få så lidt modstrøm, desværre gav det
snipen så meget forspring, at selvom vi hele vejen hjem, knoklede med at trimme og
presse alt det ud af båden – som vi nu kunne finde ud af :) – vandt de med få sekunder.
Det havde nu alligevel været en rigtig god tur hvor vi helt sikkert lærte en masse, og jeg
tror afslutningsvis at jeg på vegne af alle fevajollernes brugere vil sige tak for at vi har
fået de 3 joller, de bliver flittigt brugt.



Skur & Jollelaugets bestyrelse: 17. februar 2007

Otto Overskott (formand) Tlf. 9843 8805

Hans Peter Sørensen (næstformand) Tlf. 2241 9841

Hans Christian Andersen (kasserer) Tlf. 2886 1067

Svend Erik Jensen (broformand bro 4 -5) Tlf. 9843 8608

Mogens Munch Tlf. 9843 1179

Skur & Jollelauget

Frederikshavn Marina

I året er der sket en del i Skur & Jollelaug’s regi.

Sæsonen startede med den efterhånden traditionsrige forårsrengøring og oprydning på

området.

16 arbejdslystne medlemmer stod for oprensning af efterladenskaber fra

vinterparkering af både, der blev fjernet gammelt affald – gamle bådvogne blev

destrueret - vore borde og retirader blev forsynet med ny maling og påskrift – huller i

græsrabatterne blev jævnet – jordvold mod nord blev renoveret

Efterfølgende var der vanen tro pølser med tilbehør til aktørerne.

Havnefogeden efterlyser ejere af bådvogne uden navn.

Der er etableret en grillplads i den nordre ende til glæde for vore campinggæster og

naturligvis os selv.

Udgiften til pladsen er et beløb til flethegn, som Frederikshavn Marina har

sponsoreret, hvilket vi siger tak for, ellers er det ”gamle” fliser der er lagt i et

kunstfærdigt mønster der skaber pladsen, der er omgivet af nytilkørt jord og nysået

græs.

Der har i året været megen positiv tilbagemeldinger fra vore campinggæster, alle har

været glade for at besøge marinaen, der byder på ro og gode oplevelser sammen med

havnens daglige brugere.

Hvad vi får megen ros for, er den måde havnens grønne områder bliver passet.



Her skylder vi Calle Wilhelmsen stor tak for det uegennyttige arbejde han udfører for

marina og laug. Altid ser vi Calle i gang med plæneklipper – ”piskeris” eller kost og

skovl.

Det er glædeligt at se den fornyelse og forbedring der sker på vore huse, mange har

skiftet ejer og naturligvis vil der ske forandring ud – og indvendig, vi må nok erkende

at miljøet skifter fra at være REDSKABSSKURE til at være en form for

KOLONIHAVEHUSE, men vi skal gøre meget for at bevare det havne og fiskemiljø

vi har som mange efterlyser og beundrer os for. Enkelte huse trænger dog til en

kraftig renovering.

Men det er jo et fritidsfiskermiljø vi færdes i, og der har naturligvis været fisket fra

vores havn.

Så hvordan går det med fiskeriet??

Der er mange der kommer på vores havn og spørger hvordan er fiskeriet? dertil må

svaret være at rødspætte og ising er blevet meget sjældne fisk, der kun fanges i et

meget lille antal uden for Bangsbostrand. En del skrubber har dog ikke held til at

undslippe vore garn, selv om det er helt inde langs kysten. Derimod har rusefiskeriet

forøget i de senere år, det er et dejligt fiskeri, fordi der fanges flere forskellige

fiskearter, og spændingen er der altid, ”er der en laks på 5 kg i garnet”? Torsk er dog

den største fangstandel, selvom ål – rødtunge – søtunge – ålekvabber og skrubber, der

fanges sammen med taskekrabber spises med stort velbehag sammen med et godt

glas kølig hvidvin. I sommerperioden fanges der også en del makrel på pilk.

For at vende tilbage til rødspættefiskeriet, ja så var det jo tidligere den fladfisk der

blev fanget allermest af garnfiskerne her ved Frederikshavn. Hvem husker ikke

udtrykket.” En frederikshavnerrødspætte”? Dengang var det sådan at hvis der ikke

var en snes (20 måls rødspætter på 27 cm) i et garn, ja så var det en dårlig dag.

De tider er beklageligvis forbi!! Men vi stadigvæk rigtig mange her på havnen der

hygger sig gennem hele året med en eller anden form for fiskeri. Og det er dejligt

med alle de venlige mennesker man møder og skaber kontakt til.

I år har vi været udsat for benzintyveri, over to gange er der blevet stjålet benzin fra

jollerne ved bro 4 og 5. Benzintanke fra 16 joller er blevet stjålet, hvoraf de 7 er

returneret, dog uden benzin. Vi har ellers i en 2 årig periode været forskånet for

tyverier.

I uge 35/07 kørte 4 af laugets medlemmer 2,5 m
2

asfalt smuld på adgangsvejen på

baglandet, havnefoged Leif Olsson kørte traktoren og fordelte asfalten. Nu er vejen

igen jævn at færds på.

Skur & Jollelaugets næste arrangement er høstfesten lørdag d. 13. oktober 2007 i

fælleshuset.

Husk at tilmelde jer.

På Skur & Jollelaugets vegne.
Otto Overskott



Nyt fra Frederikshavn Marina

FREDERIKSHAVN MARINAS BESTYRELSE:

CHRISTIAN MUFF JENSEN Tlf. 98 42 66 60

CHRISTIAN WILLE Tlf. 98 47 90 92

ARTHUR WILHELMSEN Tlf. 98 42 39 35

HENNING EWALL Tlf. 98 48 21 18

DION WELLEJUS Tlf. 98 42 56 90

SØREN CHRISTIANSEN Tlf. 98 93 30 03

ANDERS S. PEDERSEN

Søsportshavnens e mail: frhmarina@webspeed.dk

HAVNEKONTORET Tlf. 98 43 28 56

HAVNEKONTORET E. MAIL FRHSH@MAIL.DK

VELKOMMEN!

Til de mange bådejere der er kommet til vores havn vil vi gerne byde jer velkommen, - håber i vil

falde godt til i vores havn.

Hvis I har spørgsmål eller havneproblemer kontakt venligst Havnekontoret eller bestyrelsen.

Pbv.

Christian Muff

INVITATION!!

Sidste år, - næsten før vores nye hus var færdigt,- opstod der en ny form for socialt samvær på

havnen, - hver onsdag formiddag ( omkring kl. 10.00) i vinterhalvåret, kan havnens brugere mødes

i sejlerstuen til snak omkring bordet.

På opfordring er det foreslået, at vi starter onsdag d 3 oktober.

ALLE ER VELKOMMEN

Pbv.

Christian Muff



Resume’ af bestyrelsesmøde d 13/ 8 07

På vores foranledning har Sirius Høj fjernet de fortøjningsrør, - der blev rammet ned til fortøjning

af husbåde. Samtidig blev arealet oprenset.

Der er anmeldt til FRH KOM, at der er set en rotte på havnens område, - der er nu opsat rottefælder.

Efterfølgende har vi modtaget et skriftligt påbud om at der ikke må henkastes fiskeaffald på

havnens områder inkl. moler og stensætning.

Via opslag på døren til Katzfisk er vi blevet orienteret om de har lukket 3 mdr. før den kontraktlige

lukketid, - pga. sygdom.

Forslag om at sætte vandslanger og standere på broerne, - tages med i budget 08.

Vedr. legepladsen har dagplejemødrene tilkendegivet, at de ønsker at være med i planlægningen af

den nye legeplads.

Havnereglementet er nu ajourført efter ændringen som blev vedtaget på generalforsamlingen.

Vi prøver igen, om vi kan få en selvbetjenings lavpris dieseltank etableret.

Fra bestyrelsen lyder en meget stor tak og ros til Skur og Jolle Lauget ’s Otto, - Mogens og Calle

for opkrævning af camp afgifter hen over sommeren sent hver aften, - pasning og vedligeholdelse af

fælleshuset og at havnens grønne områder fremstår velholdte.

Vedr. betonslæbestedet undersøges om det kan gøres mere brugervenligt ved renoveringen.

Økonomien følger budgettet, - iflg. balancen fra 30/6. Salget af El målere går tilfredsstillende.

Husleje af junior rummet, - arealleje, vedr. tilskud til handicapbroen undersøges muligheden for at

opnå tilskud.

Status i projekt N mole, - er omtalt andet sted i bladet.

Det ser pt. ud til at vi også holder budgettet vedr. gæstesejlere og campister.

Lyset på N mole er rep.

I forbindelse med etablering af de sidste færgelejer var der problemer med at nedramme pælene til

den ønskede dybde!! fremover skal bestyrelsen godkende entreprenøren, - så kvaliteten sikres.

Der arbejdes videre med ”færgeleje modellen”. Der afholdes snarest møde med de interesserede.

Der har været problemer omkring rengøring i fælleshuset, - bortskaffelse af affald. Mogens

bemyndiges til at få løst problemet for brugers regning og/ eller medvirken.

Christian Muff.



VEDR. EN EVT. FLYTNING AF NORDRE MOLE!

Igennem mange år har snakken på havnen gået på hvordan tilsandingsproblemerne omkring 
indsejlingsområdet kunne minimeres.
På generalforsamlingen feb. 06 og senere 07 fik bestyrelsen forsat mandat til at undersøge 
hvordan de stigende problemer kunne løses.
Bestyrelsen igangsatte COWI med opgaven, - de udarbejde en rapport i dec. 05, - hvor der 
beskrives et forslag til ændring af molerne, som vil mindske tilsandingsproblemerne uden 
nævneværdig at forøgelse af bølgeuro i havnen, - der samtidig giver samtidig mere vandareal i 
havnen. 
Status her pr 1/9 er følgende: Vi har fået en tilladelse til projektet fra Kystdirektoratet.                                                  
                                               Vi har tilladelse til ændringen fra Frederikshavn Kommune.
                                               Vi har et tilbud på molearbejdet, fra entreprenøren.
                                               Vi drøfter projektet med COWI ( rådgivning / tilsyn / ansvar / priser 
                                                 mm.)                                                                          
                                               Vi har tilbud på financering.  

Det vi drøfter nu er om der skal etableres en fortøjningbro på indvendig side af molen hvis den 
flyttes, - eller i etaper som der bliver behov! 
Der snakkes også om, at flytte molen yderligere 30 M - 50M længere mod nord! 
Her i den nærmeste tid skal bestyrelsen sammen med entreprenøren og COWI gennemgå 
projektet endnu engang før vi fremlægger det på en ekstra ordinær generalforsamling, - 
formentlig oktober/november 07.

Hele vurderingsrapporten ”FORSLAG TIL ÆNDRING AF HAVNEUDFORMNING” fra 
december 05 og prisoverslaget fra september 06 ligger på havnens hjemmeside   

Pbv. 
Christian Muff





Sponsor H-båds Stævne


