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Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn 

Nu er sejlersæsonen for alvor ved at være slut. De fleste både er sejlet i hi og vinterpladserne er fyldt op.  

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 1. december og herefter går bestyrelsen på ”Juleferie” i den 

udstrækning vores gøremål på havnen tillader det.  

Vedr. renoveringen af spildevandsanlægget har vi netop afholdt et møde med entreprenøren Aarsleff. 

Mødet var en teknisk gennemgang af havnen, herunder præcisering af de skader havnen er/var blevet 

påført under renoveringen.  Aftalt erstatning 1 til 1.  

Renoveringen er nu ved at gå ind i den sidste fase. Dvs. at Aarsleff forventer at være ude fra 

Lystbådehavnen om ca. 3 uger. Man afventer analyseresultaterne fra de jordbunker, som er placeret ved 

klubhuset. Når man har dem, vil bunkerne blive flyttet.   

Vores indkørsel skal renoveres. Asfalten erstattes med SF-sten. Det er planen at SF-stenene på sigt skal 

udgøre en kørevej frem til ”løft over kajpladsen” og evt. videre på havnens område. Indkørslen bliver 

forsynet med vejbumb i et forsøg på at dæmpe hastigheden ind over pladsen.  

Når arbejdet omkring vores indkørsel igangsættes, skal vi i en kortere periode benytte en anden indkørsel. 

Evt. indkørslen mod vest. Nærmere herom når arbejdet igangsættes.  

Gartneren planter Marhalm i skellet mellem Fjordvejen og lystbådehavnen.  Arbejdet forventes udført i uge 

47. 

Låsen ved vores slæbested er gået i uorden. Bestyrelsen arbejder på at udbedre skaden – evt. udskifte hele 

låseanordningen til et andet system. Slæbestedet står derfor pt. åben.  

Bestyrelsen har fokus på vores strømforbrug på havnen. Elforbruget er kraftigt stigende – især i 

vintermånederne. Vi vil derfor minde om, at det ikke er tilladt at bruge strøm til opvarmning eller 

affugtning af bådene uden forudgående aftale med bestyrelsen jf. vores takstregulativ.  

Bestyrelsen har besluttet at lukke for vand på havnen søndag den 28. November.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


