
Kære sejlere i Skærbæk Lystbådehavn. 

 

Der skal fra bestyrelsen side lyde en stor tak for den opbakning, som I som medlemmer udviste i 

forbindelse med indvielse af Sikker Havn m.m. i Skærbæk Lystbådehavn. En dejlig dag på havnen i hyggeligt 

selskab med Bådeklubben, lystbådehavnens medlemmer, naboer og inviterede gæster. Det bør vi gøre 

oftere.  

Generalforsamlingen for Skærbæk Lystbådehavn afholdes onsdag den 29. september 2021 kl. 1900. 

Generalforsamlingen afholdes i Skærbækhus, Skolevej 1, Skærbæk, 7000 Fredericia.  Dagsorden ifølge 

vedtægterne.  

Renovering af Fjordvejens spildevandsanlæg. Renoveringen skrider stiller og roligt fremad, men har 

igennem forløbet været ramt af div. uheld. Tidsplanen er derfor skredet. Fredericia Spildevand og 

entreprenør Årslev forventer dog, at kunne færdiggøre projektet ultimo oktober/primo november. 

Bestyrelsen er i løbende dialog med bygherre og entreprenør og man er klar over, at vi er udfordret mht. de 

både, som skal på vinterplads på havnens område.  

Vinterplads på lystbådehavnens område. Bestyrelsen har jf. ovenstående besluttet, at der ikke må 

henstilles både på vinterplads på lystbådehavnens område, før bestyrelsen meddeler tilladelse til dette. 

Dette sker af hensyn til det arbejde der foregår på havnen samt den efterfølgende renovering af havnens 

område. Vi forventer dog at kunne begynde bådoptagning sidst i oktober.  Vi er klar over udfordringen mht. 

yderhavnen og forsikringsforholdene, men arbejder på en løsning således yderhavnen er tom pr. 1. nov. 

Det er derfor vigtigt, at de medlemmer som skal på vinterplads på havnens område, følger bestyrelsens 

anvisninger, hvilket vil ske telefonisk eller pr. mail.   

I første omgang: 

• Renovering af havnens område,  

• Stativerne hentes. Dato udmeldes snarest. Ejeren af stativet skal være til stede ved opsætning, 

• Dato for optagning af både til pladsen foran mastekranen og P-pladsen mod vest udmeldes snarest 

muligt. 

• 1. nov. De både som har plads i yderhavnen rykkes på tomme pladser i inderhavnen jf. bestyrelsens 

anvisning,  

• De øvrige vinterpladser besættes herefter når den endelige klarmelding fra bygherre og 

entreprenør foreligger ultimo oktober / primo november.  

Løft over kaj. De både som skal på vinterplads uden for havnens område kan benytte kajen ”løft over kaj” 

pladsen. Dog under hensyn til det igangværende byggearbejde.  

Bestyrelsen skal beklage den/de udfordringer vi står i og håber at alle medlemmer vil følge vores 

anvisninger og hjælpe os med at få tingene til at glide tilfredsstillende for alle parter. Har du spørgsmål til 

ovenstående er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

/Jan Rebsdorf 


