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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Siden sidst

Lanternerne til 
havneindsejlingen er 
ankommet og vil blive taget i 
brug så snart ”Zephyr” er 
søsat.

Havneudvalget er påbegyndt 
pladsfordelingen for 2022, og i 
år er der indtil videre modtaget 
36 ansøgninger

Udlevering af pladsnummer 
for 2022

Jf. sejlklubbens vedtægter, 
kræver det en lovpligtig 
ansvarsforsikring at have sin 
båd liggende i sejlklubben. 

Derfor vil havneudvalget 
udlevere bådpladsnumre mod 
forevisning af betalt 
ansvarsforsikring i klubhuset i 
weekenden den 2. og den 3. 
april ml- kl. 09.00 – 12.00 og 
fredag den 8. april ml. kl. 
18.00 – 21.00.

Kan man ikke møde op i de 
pågældende tidsrum, kan man 
træffe nærmere aftale om 
fremvisning af betalt 
ansvarsforsikring med 
havneudvalget.

Medlemmer der ikke er i stand 
til at fremvise en betalt 
ansvarsforsikring vil ikke 
blive tilbudt en bådplads, og 
denne vil i så fald blive tildelt 
et medlem på ventelisten.

Forkerte indsejlingsdata på 
marinaguide.dk

Havneudvalget har 
konstateret, at indsejlingsdata 
vedr. Gisseløre Havn er 
ukorrekte.  Havneudvalget 
retter henvendelse til 
Geodatastyrelsen med henblik 
på at få dette rettet.

Ny regler vedr 
”Grønpladsordningen”

Medlemmer der tilbydes at 
benytte grønpladsordningen 
vil blive opkrævet kr. 2.500,- 
for en sæson. Såfremt 
ordningen ibrugtages efter 
1.7.2022, opkræves kr. 1.250,-  
Bliver en bruger af 
grønpladsordningen i sæsonen 
tilbudt en låne- eller fast plads, 
modregnes beløbet i 
havnepladslejen.
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