Juelsminde Sejlklub orienterer om havnen

Juelsminde, den 19. marts 2018

Havnen søger friske og stabile sæsonarbejdere
Havnen søger en gruppe friske mennesker, som kan bruge en god indtægt ved at sætte flag op rundt på
broerne og tage dem ned i højsæsonen. Den strækker sig over ca. 7 uger, hvor flagene skal sættes op hver
morgen kl. 8 og tages ned igen kl. 20. Her er en enestående mulighed for at tjene penge til næste års ferie
eller samle penge ind til foreningsarbejde. Jobbet kan søges af foreninger, klubber eller grupper, der kan
stille med tilstrækkeligt mange personer til at sikre, at arbejdet med sikkerhed bliver udført hver morgen og
aften gennem de ca. 7 uger. Betaling sker til fast pris for hele perioden. Interesserede kan henvende sig til
havnefoged Kem Kaas.

Højvandssikring
Et væsentligt element i Visionsrådets tanker og planer om Juelsminde by og havn i fremtiden er, at der skal
etableres højvandssikring for at beskytte byen mod de høje vandstande, vi kan forvente under ekstreme
vejrsituationer i overskuelig fremtid. Der er udarbejdet forskellige forslag til den kommende
højvandssikring. Havnebestyrelsen vil arbejde for, at den bliver udført på en måde, så alle bygninger på
havnen bliver effektivt beskyttet mod høje vandstande.

Kraner ved masteskure bliver snart en realitet
Havnen har som tidligere omtalt bestilt to svingkraner til masteskurene, så vi i fremtiden kan løfte master
ind og ud af reolerne uden de helt store kraftanstrengelser. Svingkranerne bliver monteret i dagene lige
efter påske og skulle derfor blive klar i god tid til sæsonstart.

Der bliver plads til at gøre master klar
Havnepersonalet etablerer forbud mod parkering på grusarealet foran masteskurene i perioden 15/4 til
14/5. Det sker for at sikre, at der er plads til at gøre master klar til den forestående sæson. Det bemærkes
samtidig, at kajarealet mellem masteskurene og beddingen også kan bruges til klargøring af master.

5-tons kranen ved havnekontoret
En brugervejledning til 5-tons kranen er under udarbejdelse. Den forventes at blive rundsendt til
sejlklubbens medlemmer pr. mail inden for de kommende 2 måneder.

Skibsvraget i Sandbjerg
Havnen arbejder på at få fjernet den forfaldne kutter, som for kort tid siden sank ved molen i Sandbjerg
Marina. Desværre kræver det et større juridisk forarbejde at skaffe det nødvendige mandat til at hæve og
bortskaffe skibet. Derfor kan vi desværre endnu ikke sige noget om tidshorisonten. Det ligger dog fast, at
havnen gerne vil have vraget fjernet så hurtigt, som det overhovedet er muligt.

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