Juelsminde Sejlklub orienterer om havnen

Juelsminde, den 25. september 2017

Mere landareal til vinteropbevaring på vej
Havnebestyrelsen arbejder fortsat på at få udvidet arealerne til vinteropbevaring permanent. Vi er ikke helt
i mål med Storstranden endnu, men til gengæld er vi i fuld gang med at leje 2.000 kvm. ved
campingpladsen, nemlig på den gamle busterminal. Vi forventer at kunne bruge dette areal allerede fra
oktober i år.

Faste broer erstattes af flydebroer
Flere af vores faste broer er modne til udskiftning. Havnebestyrelsen har besluttet at udskifte de faste
broer med flydebroer, stadig med pæle til fortøjning. Allerede i denne vintersæson bliver bro 7 til en
flydebro. Vi forventer at skifte én fast bro hvert andet år, så alle broer i marinaen i løbet af de kommende
ca. 10 år vil være erstattet af flydebroer med hækpæle.
Det er planen, at de nye flydebroer bliver forsynet med en overbygning af træ, som hæver gangarealet til et
niveau ca. 70 cm. over vandoverfladen. På den måde bliver de nye flydebroer brugervenlige både for sejlog motorskibe.

Nyt molehoved til beskyttelse af Sandbjerg Marina
Kraftige østenvinde har i flere vintre medført skader på flydebroen i Sandbjerg Marina. For at begrænse
skaderne fremover, bliver der etableret et nyt molehoved ved indsejlingen mod sydøst.

Landsætning med mast
Selvom havnen ikke er helt klar med nye landarealer, begynder vi forsøgsvis at tage sejlskibe på land med
mast på allerede i dette efterår. Det er ikke sikkert at alle, som har ønsket landsætning med mast, får
ønsket opfyldt lige nu. Havnefogeden beslutter, hvem der kan få ønsket opfyldt i år. Det årlige tillæg for
landsætning med mast inkl. leje af støtteben er 750,- kr. inkl. moms pr. skib.

Renovering af stier
Kanten mod havnebassinet langs stien mellem bro 5 og bro 7 trænger til at blive rettet op. Stien langs
Sandbjerg Marina er hullet og trænger ligeledes til en kærlig hånd. Begge arbejder vil blive sat i gang hen
over efteråret i år.

Molerne er bedst egnede til korttidsparkering
Vi opfordrer sejlerne til kun at bruge P-pladserne på molerne til korttidsparkering. Vi har masser af Ppladser, som er bedre egnede til langtidsparkering. Havnen ønsker fortsat ikke at indføre tidsbegrænsning
på parkering, men det kan blive nødvendigt, hvis P-pladserne på molerne optages af langtidsparkerede
biler.

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