Juelsminde Sejlklub orienterer om havnen

Juelsminde, den 4. december 2017

Vinteropbevaring ved campingpladsen – og et par vigtige ting at huske
Havnebestyrelsen arbejder fortsat på at få udvidet arealerne til vinteropbevaring permanent. Foreløbig har
vi lejet 2.000 kvm. på den gamle busterminal ved campingpladsen. Vi beder venligst alle bådejere med båd
på denne plads være opmærksomme på, at
- Det er kun tilladt at bruge strøm på pladsen med en særlig bimåler, som I kan få udleveret på
havnekontoret
- Ligesom alle andre steder på havnen skal I være påpasselige med at dække fliserne under og
omkring skibene af, før I bundmaler eller udfører andet arbejde, der kan svine.

Masteskurene – vi har alle sammen et ansvar for at udnytte pladsen optimalt
Der er blevet lidt bedre plads i masteskurene i år, hvor vi for første gang har sat et antal skibe på land med
mast. Ikke desto mindre går der meget plads tabt, fordi masterne ikke afrigges helt. En sidemonteret TVantenne kan få en enkelt mast til at fylde lige så meget som to master. En mast med et fyldigt topbeslag,
som ikke kan afmonteres, skal lægges, så topbeslaget placeres helt op mod en endevæg. Salinghorn, vanter
og vantskruer skal afmonteres, da de optager
urimeligt meget plads og kan forvolde skade på
andre master. Vi gør opmærksom på, at havnen
ikke påtager sig ansvar for skader på rig og udstyr,
som kunne have været afmonteret.
Havnebestyrelsen har på sejlklubbens opfordring
besluttet, at bomme fremover kun må opbevares
på de to øverste hylder i masteskurene. Der vil
blive opsat skilte om denne regel.
Vi henleder opmærksomheden på, at alle master i
henhold til reglementet skal være mærket med
pladsnummer og ejers telefonnummer.
På billedet ser du én mast, som optager to pladser. Vi krydser fingre for, at det er sidste vintersæson, vi ser
så grelle eksempler på spild af god plads. Salinghorn og vanter SKAL afrigges, hvis din mast skal ligge i et af
havnens masteskure.

Masteskurene – og nu til den gode nyhed
På sejlklubbens opfordring har havnebestyrelsen besluttet at udstyre de to vestligste masteskure med
kraner i form af svingarme med håndkædetaljer som den, som findes på det østlige masteskur. Senest fra
efteråret 2018 kan vi glæde os til, at det er slut med at løfte tunge master op på og ned fra reolerne ved
håndkraft.
Vi fristes til at nævne, at disse kraner også vil gøre det meget nemmere at fjerne de master, der ikke er
behørigt afriggede og afmærkede med pladsnummer og ejers telefonnummer. Men vi krydser selvfølgelig
fingre for, at det ikke bliver nødvendigt.

Molehovedet til beskyttelse af Sandbjerg Marina er under etablering
For at beskytte flydebroen i Sandbjerg Marina, er vi nu i gang med at etablere et nyt molehoved ved
indsejlingen mod sydøst. Vi venter på materialer lige nu, men arbejdet skal nok blive færdigt inden foråret.

Nye priser for havnens gæster i 2018
Efter 4 år med uændrede priser for havnens gæster, er tiden inde til en regulering. Fra og med 2018 bliver
priserne for havnens gæster
- <12 mtr.:
160 Kr.
- 12-15 mtr.:
190 kr.
- >15 mtr.:
300 kr.
- Flerskrog <12 mtr.: 225 kr.
- Flerskrog > 12 mtr.: 300 kr.
- Autocamper:
175 kr.
Vintertilbud: 100 kr.

Skal Juelsminde Havn & Marina snart være årets havn igen?
Vi var årets havn i 2012. Siden da har vi flere gange været i top 10 og så sent som i år, hvor Omø løb af med
sejren, var vi i top 5. Vi vil sætte pris på, at havnen får din stemme, når Årets Havn 2018 skal vælges. Vi
synes faktisk, at Juelsminde Havn & Marina har fortjent det.

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