EBELTOFT SKUDEHAVN

SOMMERBREV TIL SKUDEHAVNENS INDSKYDERE.

Så nærmer sommeren sig, Ebeltoft vig er fyldt med både. Det summer med liv. Uanset om det er
tirsdagssejladser i Sejlklubben, eller trafikken ud og ind til vores havn med gæstesejlere er alle igang.
Skudehavnens bestyrelse og ansatte har haft et aktivt forår. Havnens personale
har været igang med reparationer og vedligeholdelse af det nedslidte anlæg samt isætning af både.
Til optagning, opbevaring og isætning af de mange både i havnen er systemet med kran og vinterstativer nu
blevet suppleret med den nye Manitou traktor. Det er nyt grej, som jeg ved, at medarbejderne nyder at
arbejde med. Vi kan alle være glade for, at der nu virkelig er styr på denne vigtige arbejdsproces.
Langt værre ser det ud med vore havneanlæg.
I dag fremstår det samlede anlæg i en kritisk tilstand. Hvilket blev tydeligt ved ”Malik”, stormen 30. januar
2022, hvor molerne i mange timer var helt overskyllede og ikke ydede den nødvendige sikring af havnebassinets broer. Dette fik den konsekvens, at flere moler (Bro 7-8 samt nokkerne) tog alvorlig skade, samtidig
med at det øvrige broanlægs tilstand blev tydeligt afdækket.
Anlægget, som er fra 1976, er gennem årene blevet vedligeholdt og repareret indenfor havnens fortløbende
driftsøkonomi, men der er ikke foretaget nødvendige større investeringer. Primært og helt akut står vi med
investeringsbehov for at forbedre molernes og broernes tilstand. Molerne skal erstattes med nye moler, som
er forudsætningen for yderligere investeringer i selve broanlægget. Broerne skal eventuelt udskiftes med nye
flydebroer i en prioriteret rækkefølge.
Bestyrelsen har igennem foråret arbejdet intenst med disse problemer og især mulige løsningsforslag, som
vil kunne finansieres.
Som bekendt bor vi på lejet grund, det er Syddjurs kommune, der ejer havnen. Så den store opgave har
været at få etableret en god dialog med kommunen, inden for hvilken vi kan diskutere ansvar og mulige løsninger. Vi arbejder frem imod at kunne præsentere jer for langsigtede tanker og ideer omkring havnens udvikling. Vi vil også komme med konkrete løsninger, der på kort sigt modsvarer problemerne. I vil blive præsenteret for det til vores generalforsamlingen i efteråret.
Med disse ord ønsker bestyrelsen alle indskydere en god sommer, sjov sejlads, og glade timer sammen med
familie og venner omkring Skudehavnen og ude på vandet.
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