Juelsminde Sejlklub orienterer om havnen

Juelsminde, den 21. juni 2018

Ny havnebestyrelse
Mangeårigt medlem af havnebestyrelsen, herunder de seneste 5 år som formand, Gert Friis, har valgt at
trække sig tilbage med udgangen af maj måned.
Det nyligt overståede kommunalvalg har også haft betydning for havnebestyrelsen, som nu består af:

Jonas Nonbo, formand
Udpeget af byrådet.
Selvstændig
murermester og
entreprenør.

Carsten Clausen,
næstformand Udpeget
af byrådet. Tidligere
havnefoged, selvstændig
fiskehandler m.m.

Allan Petersen, kasserer
Udpeget af byrådet.
Brugsuddeler i
Stenderup.

Lene Holm, sekretær
Repræsentant for
Juelsminde Sejlklub.
Tandplejer.

Pernille Juul
Repræsentant for
erhvervsbrugerne på
havnen. Selvstændig
erhvervsdrivende.

Johnny Valentin
Repræsentant for
erhvervsbrugerne på
havnen. Selvstændig
restauratør.

Peter Frøbert
Repræsentant for
Juelsminde Sejlklub.
Adm. direktør og
partner i IT-virksomhed.

På møderne deltager
ud over bestyrelsen
Kem Kaas, havnefoged
Havnens daglige leder.
Uddannet smed.

Autocamper-pladsen
Vejen ind mod autocamper-pladsen har gennem nogen tid været plaget af bilister, som tror at man kan
køre gennem havnepladsen. Derfor vil der nu blive opsat skilte, som viser, at vejen er blind.

Forbud mod brug af højtryksrenser ved kranpladsen
Efter flere uheldige episoder, hvor gæstesejlere har været generet af bundrensning med højtryksspuling på
området omkring kranen, har vi vedtaget, at brug af højtryksrenser på området er forbudt i hele sæsonen,
dvs. i perioden fra den fælles søsætning har fundet sted og til den fælles optagning bliver påbegyndt,
hvilket normalt vil sige fra medio april til medio oktober. I denne periode skal al afrensning udføres med
børste, kost eller lignende. Alt affald skal opsamles og bortskaffes umiddelbart efter afrensningen.

5 tons kran er nu klar til brug
5-tons kranen på den store havnekran er nu klar til brug og kan benyttes mod betaling med havnekort. Der
er ophængt brugsvejledning på kranen.
Vi gør venligst opmærksom på, at havnens personales anvisninger, herunder om kranen, altid skal følges.
Det gælder også, hvis havnens personale skønner det nødvendigt at afbryde brug af 5-tons kranen, f.eks.
hvis der opstår akut behov for brug af 30 tons kranen.

Fest I Hvalen 15. – 19. august
Under Fest I Hvalen vil kørsel på stormolen af sikkerhedshensyn blive forbudt lørdag den 18/8 og søndag
den 19/8.

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

Med venlig hilsen
Juelsminde Sejlklub
Peter Frøbert
Kasserer

Lene Holm
Sekretær

Sejlklubbens repræsentanter i havnebestyrelsen

