Juelsminde Sejlklub orienterer om havnen

Juelsminde, den 12. juni 2017

Ny samarbejdsaftale mellem havn og sejlklub er underskrevet
Havnen har været meget imødekommende over for sejlklubbens ønske om at få lempet de økonomiske
konsekvenser ved den bortfaldne provision. Det har resulteret i, at sejlklubben de næste 5 år får 100%
rabat på arealleje til vores bygninger og på 130 m2 havneplads til sejlklubbens fartøjer. Til gengæld skal
sejlklubben stille kabys og klublokale i juniorhuset til rådighed for gæstesejlere tillige med klubhuset ved
marinaen. Det medfører nogle ekstra omkostninger til rengøring, men for sejlklubben medfører aftalen en
nettobesparelse på godt 50.000 kr. årligt.

Triatlon og spærring af adgang til Østhavnen
Afspærringen ved området omkring hal 2 bliver begrænset til ca. 1 time.

Plads til slæbejoller
Efter en henvendelse fra et af klubbens medlemmer har havnen besluttet, at der i løbet af denne sæson
bliver etableret et opbevaringsstativ for et mindre antal slæbejoller, hvor de kan placeres med tydelig
mærkning af pladsnummer, ejers navn og telefonnummer. Stativet bliver placeret på den smalle
græsplæne mellem P-plads ved hal 2 og Storstranden. Bemærk venligst, at joller uden den krævede
mærkning vil blive fjernet uden ansvar.

Løsning på problem med manglende plads til klargøring af master
Havnen vil fremover etablere parkeringsforbud på gruspladsen vest for masteskurene i perioden 15/4 –
14/5. Det bemærkes samtidig, at kajarealet mellem masteskurene og beddingen også kan bruges til
klargøring af master.

Adgang fra Østhavnen til Storstranden
Det vil sikkert glæde mange windsurfere, at havnen om kort tid fjerner et passende antal sten, så man frit
kan passere mellem Østhavnen og Storstranden. For at orientere badegæster om igangværende surfaktiviteter, opfordrer vi surferne til at opsætte strandflag, mens aktiviteten pågår.

Parkeringsforhold
Havnen søger til stadighed at opretholde et passende antal P-pladser til havnens kunder. Imidlertid
kommer der mange turister til byen, og så længe vi har gratis parkering uden tidsbegrænsning, kan vi ikke
regulere den mængde, der er disponible for havnens kunder. En forudsætning for at gøre det vil være at

etablere pladser, som er forbeholdt havnens kunder. Det vil dels kræve, at disse pladser bliver betalt af de
kunder, der ønsker at benytte dem, dels at der bliver holdt opsyn med dem. Da et sådant tiltag kan brede
sig og begrænse det samlede udbud af p-pladser i byen, er det havnens opfattelse, at vi bevarer størst
mulig fleksibilitet til lavest mulige pris ved ikke at forbeholde pladser til havnens kunder. Det er vores
opfattelse, at havnens kunder er bedst tjent med den fleksible løsning med gratis parkering, selvom de i
højsæsonen må lede lidt længere og måske også gå lidt længere end ellers.
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