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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Siden sidst Generel orientering

Opgradering at 
landstrømsstanderne

Havneudvalget får i stigende 
omfang henvendelser vedr. for 
små sikringer på ladestanderne 
– medlemmer og gæstesejlere 
oplever f.eks. at man ikke kan 
bruge en almindelig elkedel 
uden at relæet på 
ladestanderen slår fra. For at 
imødekomme dette undersøger 
vi muligheden for, at udvide til 
10 amp.  

Takster for gæstesejlere 2021

Efter at have undersøgt priser 
på gæsteleje i lysbådehavnene 
omkring os, er vi kommet 
frem til at gennemsnitsprisen i 
2021 er kr. 198 pr. døgn.  
Derfor har vi i havneudvalget 
besluttet, at prisen for 
gæsteliggere godt kan tåle en 
moderat justering således at 
prisen nu er kr. 160 pr. døgn 
incl. el og bad.

Orientering til gæstesejlere er 
mangelfuld og svær at finde på 
vores hjemmeside – 
webudvalget orienteres om 
dette kan forbedres

Nye og bedre stiger ved 
beddingen

For fremadrettet at forbygge 
flere faldulykker, vil 
havneudvalget undersøge 
muligheden for, at indkøbe 
sikkerhedsgodkendte stilladser 
og stiger. 
Herefter vil vi forslå et forbud 
mod anvendelse eget materiel.
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