1-5-2021
Medlemsbrev for Sukkerbroens Bådelaug vedr.:
-

Oprensning
Arbejdsdag
Generalforsamling
Fortøjningsregler
Hornfisketur

Oprensning:
Oprensning på pladserne 42 til 58 finder sted mandag d. 17/5 og tirsdag d. 18/5.
Pladserne fra 40 til 58 skal være ryddet for både og tovværk på dagene.
Bådene kan evt. placeres inde ved pladserne 25 til 34.
Landgang via de både der i forvejen ligger der.
Der er brug for arbejdskraft:
- 2 til at køre dumpere.
- 4 til forhåndeværende arbejde.
Kan du være med, så henvend dig til Rune evt. på arbejdsdagen.
Yderligere information på generalforsamlingen.

Arbejdsdag, standerhejsning og generalforsamling søndag d. 9/5 kl. 9.00
På arbejdsdagen organiseres flg. arbejdsopgaver:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Oprydning - medbring trillebør, rive, kost mm
Rengøring af huse udvendigt – medbring koste af forskellig slags
Luftledning i vandet fjernes
Reparation af væltet elstander
Brænde(lille portion) skal skæres – medbring motorsav
Elstik ved spejderhus opsættes
Petangbane skal renses – medbring hakkejern og rive
Ny flisebelægning til madpakkehuset
Anker skal males
Flagstang vaskes og renses
Utætte vandhaner skiftes og vaskemaskine tilsluttes
Maling af gulv i klubhus

Husk at medbringe redskaber. Hvor intet er nævnt sørger bestyrelsen for redskaberne.

Standerhejsning og indvielse af Hennings Bænk kl. 13.45
Generalforsamling og spisning kl. 14.00
Se vedhæftede dagsorden til generalforsamlingen.
Bemærk at Benny ikke genopstiller som formand. Bestyrelsen foreslår næstformand Morten
Knudsen som ny formand og Rune Hansen som ny næstformand.
Andre forslag er selvfølgelig velkomne.
Der kommer under alle omstændigheder til at mangle et bestyrelsesmedlem, så overvej om det vil
være noget for dig!
Da Gunnar Møllnitz har meldt sig ud, skal der også være nyvalg til suppleant posten.
Bestyrelsen foreslår også, at der bliver nedsat et havnefestudvalg. Vi opfordrer meget til at flere
medlemmer melder sig til udvalget.
Ved meget dårligt vejr finder vi en alternativ afvikling af generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen bliver der serveret grillstegte pølser.

Fortøjningsregler
Bestyrelsen har observeret flere fortøjninger med alt for tyndt tovværk og uden affjedring, samt
både der ved bestemt vind rammer broerne.
I ordensreglerne står der flg. vedr. fortøjning:

§ 3 Fortøjning.
1. Skibe må kun fortøje i dertil indrettede pullerter, kroge eller ringe. Mod kaj
eller bro skal skibene være forsynet med affjedring, så kaj eller bro, ikke
beskadiges. Mindste diameter på fortøjnings tov er 12 mm (0 – 2 t), 14 mm (2
– 3 t), 16 mm (3 – 4 t), 18 mm (4 – 5 t), 20 mm (5 – 6 t). I øvrigt skal
Bestyrelsens eventuelle anvisninger vedrørende fortøjning følges. Bådejeren er
under alle forhold selv ansvarlig for, at fortøjninger er i forsvarlig stand. Hvis
der opdages fejl ved bro eller pæle skal Bestyrelsen underrettes hurtigst muligt.
Bestyrelsen bemyndiges til at bortvise både, som ikke overholder ovennævnte
regler for fortøjning.
Ovenstående skal fa….. overholdes!!!!!!
Vi anbefaler kraftigt, at alle både har affjedring ved alle fire fortøjninger – altså også til pælene –
især på pladserne 42 til 58, hvor nordvestenvinden kan være hård.
Lange både, hvor de yderste fortøjninger er meget korte bør have spring, så bro og båd ikke
beskadiges.

Hornfisketur
Husk hornfisketuren lørdag d. 29/5 kl. 9.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedlagt:
Dagsorden til generalforsamling.

