Beretning for Gisseløre Lysbådehavn
I denne – min første beretning, vil jeg først og fremmest takke alle medlemmer og brugere af vores
sejlklub for den imødekommenhed og forståelse jeg har mødt som nytiltrådt havneudvalgsformand.
Det er naturligvis med en vis portion ydmyghed, at jeg er gået ind i denne rolle – og jeg ved, at det
er nogle solide fodspor jeg skal følge og gå i efter Hans Ole. Dette gør jeg naturligvis ikke alene, så
lad mig også i denne beretning takke havneudvalgets næstformand og ikke mindst de øvrige
medlemmer af havneudvalget for indsatsen.
Lad mig begynde i omvendt kronologisk rækkefølge – nemlig med fordeling af bådpladser for
sæsonen 2021.
Det kan ikke været gået nogens næse forbi, at vi befinder os i en corona epidemi. Dette har
desværre medført aflysninger af en lang række af vores planlagte aktiviteter, og lad mig her, blot for
at nævne nogle, fremhæve ”vild med vand” og vores torsdags caféer.
Men vi har bestemt også set en positiv konsekvens af epidemien – nemlig en stor tilgang af
ansøgninger om bådplads. Fra 1. januar og til 15. februar 2021 har vi i havneudvalget modtaget
intet mindre end 68 bådpladsansøgninger. Vi har i havneudvalget brugt de seneste 3 uger på at
lægge dette store puslespil – og den nye havnepladsliste hænger nu i klubhuset, og i skrivende stund
er der 16 medlemmer på venteliste til en bådplads. 30 medlemmer er blevet tilbudt en fast plads, og
3 medlemmer er på en låneplads.
Vores tidligere havneudvalgsformand Hans Ole Rathje stod i spidsen for at gennemføre en række
større projekter og forbedringer i vores lystbådehavn inden han overlod stafetten til undertegnede.
Derfor har vi (i de begrænsede antal havneudvalgsmøder) været forskånede for større
anlægsprojekter. Dog er den planlagte flytning af mastektranen blevet gennemført, og er nu klar til
brug for den kommende sæson.
Trods coronarestriktioner lykkedes det for os at afholde et møde med Jane Hald og
Christian Sapper fra Kalundborg kommune – dette bl.a. med henblik på, at drøfte et ”next step”
vedr. uddybning/oprensning af vores lystbådehavn. Vi blev oplyst, at dette var på deres
prioriteringsliste – men at manglende budget har medført, at dette ikke kunne gennemførers i 2020,
som ellers stilet i udsigt. Vi vil hurtigst muligt, og evt. med hjælp fra øvrige klubber/foreninger på
Gisseløre lægge pres på, at oprensningen gennemføres i 2021.
Som før nævnt forventer vi ingen større projekter i den kommende sæson. Jeg vil dog oplyse, at vi
•
•
•
•

Om kort tid vil trækprøve pælene
Etablerer 2 nye strømstandere på vestbroen
Udskifter taljerne på den store ophalervogn
Udskifter wiren på mastekranen

Lad mig runde af med at opfordre til at give havneudvalget besked, hvis man ikke vil gøre brug af
sin bådplads i den kommende sæson. Vi har mange på venteliste som vil blive glade for en
låneplads.
Til slut en stor tak til alle der bidrager til at vores sejlklub er et rart sted at være.

På havneudvalgets vegne
Jogvan Joensen

