
Havneudvalgsmøde Referat

Havneudvalgsmøde Referat

Dato: 25.01.2022

Deltagere: John Damgaard Christensen, Bent Pedersen, Jan Andersen
Carsten Korsbæk Petersen & Jogvan Joensen

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Siden sidst

Etablering af BEAS systemet 
er i fuld gang.  De første 
standere med kortlæser er på 
plads.  Løsningen forventes i 
drift uge 10

Lanterneafmærkning til 
indsejling på Gisseløre

Havneudvalget har bestilt 8 
stk. lanterner til markering af 
indsejlingen til Gisseløre.  
Lanternerne opdateres med 
speciel Gisseløre fyrkarakter, 
og lanterne forventes opsat 
uge 8

”Operation sikker havn”

Havneudvalget vil i foråret 
etablere et brandkursus rettet 
mod lysbådehavnen og 
lystbådene.  Kurset forestås af 
Kalundborg Brand og Redning 
og er i første omgang rettet 
mod sejlklubbens 
udvalgsmedlemmer

”Operation sikker havn”

Havneudvalget vil ligeledes i 
foråret stå for et 
førstehjælpskursus til 
interesserede medlemmer af 
sejlklubben.  Vi har blandt 
vores medlemmer en 
hjertelæge som vil afholde 
kurset bl.a. med intro til 
sejlklubbens hjertestartere.  
Ved samme arrangement vil 
havneudvalget give en intro til 
havnens sikkerhedsudstyr i 
øvrigt.
Deltagelse på kurset vil kræve 
tilmelding – yderligere 
information følger.

Dokumentation for lovpligtig 
ansvarsforsikring

Vi vil igen i år bede bådejere i 
sejlklubben om at fremvise 
lovpligtig ansvarsforsikring.   
Så snart alle bådpladser er 
fordelt, vil man kunne få 
udleveret sit pladsnummer i 
sejlklubben mod fremvisning 
af gyldig ansvars/
kaskoforsikring af båden

”undervandslys/Floodlight” på 
broerne

Havneudvalget har modtaget 
henvendelse fra medlemmer 
der ytrer ønske om etablering 
af undervandslys ved 
bådebroerne.
Et enigt havneudvalg kan godt 
se fornuften i, at etablere 
belysning ved 
redningsstigerne på 
bådebroerne, således at det 
også i mørke vil være muligt, 
at finde sikkert frem til en 
redningsstige hvis uheldet 
skulle være ude. 
Havneudvalget undersøger 
mulighederne
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