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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Siden sidst Generel orientering

Redningskranse fra Tryg 
Fonden

Vi har af Tryg Fonden fået 4 
stk. redningskransen som vil 
blive opsat i nærmeste fremtid. 
På orienteringstavlen i 
klubhuset kan man på et 
oversigtskort se hvor 
redningskransene er opsat.

Priser for gæstesejlere 2022

Gæstepladslejen for 2022 vil 
fortsat være kr. 160,- pr. døgn.

Medlemmer af 
Frihavnsordningen skal i 2022 
betale kr. 40,- pr. døgn

Hertil skal gæstesejlere betale 
for strøm via den nyetablerede 
BEAS ordning

Bredbånd fra FIBIA

Fibia er i gang med at etablere 
højhastigheds bredbånd på 
Gisseløre, og Kalundborg 
Sejlklub er i den forbindelse 
blevet tilbudt gratis tilslutning, 
hvilket vi har takket ja til.  
Den nye 
højhastighedsforbindelse 
forventes etableret februar 
2022.

Opertation ”Sikker havn”

Betjening af mastekran

Havneudvalget er blevet 
bekendt med flere farlige 
situationer i forbindelse med 
betjening af mastekranen – og 
senest gik det ud over et 
medlem, som uheldigvis blev 
ramt i hovedet af et 
sallingshorn.  Derfor har 
havneudvalget sammen med 
bestyrelsen besluttet at 
riggerbroen skal afspærres for 
forbipasserende når 
mastekranen betjenes.  Derfor 
vil der hurtigst muligt blive 
etableret afspærringer i begge 
ender af riggerbroen som 
SKAL benyttes når 
mastekranen betjenes.

Vinterliggere 2021/22

Havneudvalget opfordrer igen 
i år vinterliggere til at lægge 
deres både ved midterbroen.  
Dette giver et bedre overblik, 
og gør det nemmere for os, at 
holde øje med bådene.
Der skal fra den 15. november 
2021 benyttes bimåler såfremt 
man ønsker landstrøm, og 
bimålere vil blive udleveret af 
havneudvalget.  Nærmere 
information følger.
Vinterliggere skal som altid 
sørge for at båden er sikret 
med dobbeltfortøjninger.
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