Nyhedsbrev oktober 2018
Så går sæsonen på hæld og havnen er i fuld gang med at tage både op efter en forrygende
sommersæson, hvor de mange gæstesejlere og autocampere har bidraget til at styrke havnens
økonomi. Jeg mindes ikke vi nogensinde har haft så god en sommer bortset fra, at vi sejlere
ind imellem manglede lidt vind. Samtidigt er de fleste af havnens mange ledige pladser blevet
solgt i sommerens løb, og således ser de senere års negative udvikling med færre gæstesejlere
og flere ledige bådpladser endelig ud til at være vendt. Vi kan samtidigt glæde os over, at der
er kommet gang i generationsskiftet, da mange yngre sejlere har benyttet de lave bådpriser til
at blive skipper på egen båd.
Som det nok er bekendt for de fleste, har vi fået ny havnefoged og havnefogedassistent pr 1.
maj, Kenneth og Hasse, efter at Jens og Peter har besluttet at vende tilbage til fiskeriet. Dette
gav nogle udfordringer med at skaffe en kranfører med kort varsel, men alt lykkedes
heldigvis, så folk kunne få deres både i vandet. Nu har Hasse været på krankursus og har
bestået med glans, tillykke Hasse!
Poul har også valgt at tackle af efter mange gode år, hvor han bl.a. håndterede bådene med
sikker hånd. Vi ønsker Poul alt godt fremover.
Vores nye mobilstativsystem har været en succes især for havnens personale, da
håndteringen af både er blevet langt nemmere og mere sikker, eftersom kranen kun behøver
ét løft fra kajkant til stativ. Fra og med efteråret 2019 vil vi ikke længere køre rundt med
kranen for at sætte både i de gamle stationære stativer, da det er for tidskrævende og usikkert
at håndtere for havnens personale.
Mht stativer er vi blevet nødt til at sætte stativlejen op bl.a. på grund af de stigende
råvarepriser. Hvis du i forvejen har lejet et mobilstativ, kan du med fordel købe brugsretten til
et stativ til gl. pris, men skynd dig, for tilbuddet udløber snart.
Som led i forenklingen af havnens administration, har bestyrelsen besluttet, at der fremover
kun skal opkræves pladsleje én gang årligt pr 1/10. Samtidigt vil der blive opkrævet et
kystsikringsbidrag som vedtaget på sidste generalforsamling. Vi skal i den anledning opfordre
alle til at sikre, at havnen har deres e-mailadresse, hvis man vil undgå at blive opkrævet et
gebyr for at vi skal sende et brev.
Husk at der er generalforsamling søndag d. 18. november kl. 14.00
Klaus Purup
Formand for bestyrelsen
Ebeltoft Skudehavn

