Juelsminde Sejlklub orienterer om havnen

Juelsminde, den 3. marts 2017

Opdateret aktivitetsoversigt
På dette link: http://havneguide.dk/da/havn/juelsminde-havn-og-marina, som havnens egen hjemmeside
også linker til, kan I se en oversigt over aktuelle kulturaktiviteter i området. Aktiviteterne holdes opdateret
via den elektroniske kulturguide http://kultunaut.dk. Ud over at fungere som en service for vores mange
gæstesejlere, kan oversigten være nyttig for alle, der benytter skibet til weekendophold o.lign. i byen.
Triatlon og spærring af adgang til Østhavnen
Havnen er opmærksom på problemet og undersøger mulighederne for at undgå afspærring for kørsel
under dette arrangement.
Planer på kortere og længere sigt
Havnen arbejder på at lave en rullende 5-års plan for investeringer og vedligeholdelse af havnen, så
brugerne får mulighed for at følge med i dem. Den første plan forventes at blive gjort tilgængelig for
havnens brugere i løbet af de kommende 3-6 måneder.
Vinteropbevaring med mast
Sejlklubbens bestyrelse har modtaget forespørgsel fra flere, som ønsker deres skib opbevaret med mast på
om vinteren. Havnen vil gerne undersøge muligheden for det, men kan allerede nu afsløre, at man ud over
leje af stativ også skal leje nogle særlige støtteben til stativet. Prisen er ukendt lige nu, men regn med, at
vinteropbevaring med mast vil koste ekstra. Havnen vil gerne vide hvor mange, der kunne have interesse i
vinteropbevaring med mast. Skriv gerne til undertegnede på adressen kas@juelsmindesejlklub.dk og angiv i
emnelinjen ”Ønsker vinteropbevaring med mast”.
Adgang til slæbested i østhavnen
Adgangsvejen eksisterer faktisk allerede. Den ligger mellem hal 2 og P-pladsen mod sydøst. Desværre har
adgangsvejen de senere år været brugt som oplagsplads i sæsonen, men det er altså ikke meningen. Fra og
med i år skal adgangsvejen være helt ryddet for materiel i perioden 1. april til 31. oktober.
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