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Generel orientering 
 

Der er observeret et 
stigende brug af åbne 
grills på bådende i 
havnen  

Havneudvalget henstiller til, at der ikke må grilles på bådende og 
at grillning skal foregå på grill arealet ved sejlklubben. 
 
Havneudvalget har fået trykt nogle nye skilte til at understøtte 
dette. Skiltene vil blive sat op ved alle broerne. 
 

 

Etablering af 
brandslukkere på alle 
brierne 

I havneudvalgets betræbelser på at være sikker havn, har 
havneudvalget tegnet et abonnenement for Falck, der sørger for 
at etablere og vedligeholde brandslukkere på alle broer samt i 
sejlklubben.  Der vil på opslagstavlen i sejlklubben findes en 
oversigt samt vejledning til brandslukkere og førstehjælpskasse. 

 

Langtidsparkering ved 
sejlklubben. 
 

Endnu engang må havneudvalget henstille til, at langtidsparkering 
(udover 72 timer) ikke er tilladt af hensyn til Gisseløres øvrige 
klubber og foreninger, som i perioder finder det meget vanskeligt 
at færdes her. Ved parkering ud over 72 timer henstilles til 
parkeringspladserne ved Restaurant Gisseløre. 

 

 

Mange alarmer og 
ulåste døre hen over 
sommeren 

Flere medlemmer af havneudvalget er hen over sommeren blevet 
kontaktet da alarmen i sejlklubben var blevet aktiveret.  I stort set 
alle tilfælde, var det på grund af ulåste døre.   

Havneudvalget er bekendte med, at der er mange A & B nøgler i 
omløb, og ønsker nu et overblik.  Derfor undersøger vi prisen på at 
få installeret nye låsecylindre til A og B nøgler 

 

Havneudvalgsmøde Referat 

 

 

 

 



 

Zephyrs 
Motorproblemer 

Det er over længere tid blevet mere og mere vanskeligt at få staret 
motoren på Zephyr op. 

Havneudvalget retter henvendelse til Jørgen Hansen – som er 
Bukh specialist med henblik på at få hans vurdering af motorens 
stand – som – om nødvendigt skal udskiftes 

 

Køreunderlag ved 
beddingen 

Flere og flere medlemmer finder det vanskeligt, at flytte på det 
nyindkøbte stillads ved beddingen. 

Havneudvalget undersøger med hjælp fra C-holdet muligheden 
for, at få støbt et køreunderlag i stedet for de nuværende skærver. 

 

Stigende strømforbrug Havneudvalget er grundet det stigende strømforbrug på broerne 
begyndt at undersøge muligheden for egenbetaling af strøm, for 
derved at stoppe det stigende strømforbrug.  Bl.a. vil 
havneudvalget forhøre sig hos Talley, BEAS og Harba. 

 


