Juelsminde Sejlklub orienterer om havnen

Juelsminde, den 18. oktober 2018

Nyt havnereglement vedtaget
Havnebestyrelsen har det seneste år arbejdet på et nyt havnereglement, som både er en generel
opdatering af det hidtidige samt en tilpasning til bl.a. nye regler omkring miljøbeskyttelse. Vi opfordrer især
bådejerne til at sætte sig grundigt ind i reglementet, som gælder på hele havnens område og skal
overholdes af alle, som færdes på det.

Mange gæstesejlere i 2018
Havnen har haft en stor vækst i gæstesejlere siden sidste år. Vi har rundet 11.000, svarende til en vækst på
knap 15% siden 2017. I samme periode har landet som helhed haft en vækst på 12,5%, mens farvandet
Østjylland har haft en beskeden vækst på godt 1%.

Vedligeholdelse af broer
Vi fortsætter med at vedligeholde de eksisterende broer et stykke tid endnu. Jo længere tid, vi kan holde
dem i forsvarlig stand, desto bedre sikrer vi havnens langsigtede økonomi. Havnebestyrelsen ønsker
desuden at analysere fordele og ulemper ved flydebroer frem for faste broer nærmere, inden vi lægger en
strategi for udskiftning.

Priser for gæstesejlere i 2019
Den største ændring bliver, at vi deler den nuværende prisklasse 0 – 12 meter op i to prisklasser, nemlig én
for 0 – 9,99 meter og én for 10 – 11,99 meter. Priser for gæstesejlere bliver i 2019:
0 – 9,99 meter
10 – 11,99 meter
12 – 14,99 meter
15 meter og derover
Flerskrogsbåde
0 – 11,99 meter
Flerskrogsbåde
12 meter og derover
Autocampere

160 kr.
180 kr.
210 kr.
325 kr.
250 kr.
300 kr.
175 kr.

Servicekajen
I løbet af vinteren bliver der etableret mulighed for tømning af såkaldt gråvand fra autocampere på
servicekajen.
Det er desuden indskærpet, at servicekajen, herunder især tankanlægget og de to mastekraner skal så vidt
muligt altid være tilgængelige og altså ikke være blokeret af fartøjer, der ikke benytter disse faciliteter. Det
er havnefogeden, der træffer beslutningen, hvis der undtagelsesvis er behov for at disponere servicekajen
til andre formål.

Molen rundt om Østhavnen
Det er kendt sag, at Østhavnens stenmole er sunket, siden den blev etableret for 6-7 år siden. Der udføres
måling af sænkningen 2-3 gange årligt, og tendensen er stagnerende. Sænkningen er nu nogle få
centimeter årligt.

Kontorhjælp til havnekontoret
Fra og med november måned vil havnekontoret en gang om ugen være bemandet med kontorhjælp, som
skal hjælpe med administrative opgaver som vedligeholdelse af kunderegister, udarbejdelse af
lejekontrakter, fakturering, lønregnskab etc.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål vedr. orienteringen bedes sendt til kas@juelsmindesejlklub.dk.
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