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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Siden sidst Generel orientering

Vaskefaciliteter til 
gæstesejlere

Havneudvalget har sammen 
med bestyrelsen besluttet at 
tilbyde vaskemaskine og 
tørretumbler til gæstesejlere 
og klubbens medlemmer.  
Vaskemaskine og tørretumbler 
findes i forvejen i 
rengøringslokalet i klubhuset 
hvorfor der kun skal sættes 
kortlæsere op.  Indretning og 
installation påbegyndes 
efteråret 2022

Prisen for strøm hæves 
midlertidigt til kr. 5 pr. KWH.

Grundet el prisernes 
himmelflugt, har 
havneudvalget besluttet at 
hæve elpriserne til kr. 5 pr. 
KWH.  Denne pris er 
midlertidig og vil blive 
justeret i takt med SEAS NVE
´s priser.

Ændring af havnevedtægter

Da havnevedtægterne 
efterhånden er blevet lidt 
støvede, påbegynder 
havneudvalget en justering af 
disse med henblik på, at gøre 
dem tidssvarende.  Her tænkes 
især på vedtægterne vedr. brug 
af bimåler mv. som ikke 
længere er aktuelt.
Havneudvalget har af samme 
grund ca. 20 bimålere m. 10 
meter kabel til salg for kr. 
250,- pr. stk.  Kontakt 
havneudvalget ved interesse.

Opertation ”Sikker havn”

Havneudvalget har gennem en 
årrække arbejdet på ”operation 
sikker havn”.  Vi er nu så langt 
i disse bestræbelser, at vi 
sender en ansøgning til FLID 
om en officiel certificering.

Vinterliggere fra Vesthavnen 
2022/23

Da Vesthavnen pr. 1. oktober 
skal i gennem en større 
renovation, har Kalundborg 
Sejlklub truffet aftale med 
havnefoged Michael Høy 
(Kalundborg Kommune) om at 
Kalundborg Sejklub vil tage i 
mod Vesthavnens 
vinterliggere.  Vinterliggerne 
afregnes med kr. 1.500,- for 
perioden 1. oktober 2022 til 1. 
april 2023.  El er for 
egenbetaling.
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