Kære bådejere.

Marinaens hjemmeside er rigtigt godt besøgt, hvorfor den nye bestyrelse skulle
have været lidt hurtigere til at opdatere, men som bekendt er det bedre sent
end aldrig, og fremadrettet vil der blive opdateret noget oftere.
Et spørgsmål jeg ved flere lejligheder har fået er til konstitueringen. I henhold
til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv efter generalforsamlingen.
Undertegnede valgte at opstille som formand og i forlængelse heraf valgte Jens
Erik at udtræde af bestyrelsen. Jens Erik skrev hurtigt herom på hjemmesiden.
Efterfølgende har der været flere tunge sager tilligemed overleveringen fra
Jens Erik. Fra hele bestyrelsen skal der lyde en stor tak for arbejdet igennem
alle årene til Jens Erik, og vi kvitterede tidligere for det udførte job med tre
gode flasker vin på alle bådejeres vegne.
Som det fremgår, af referaterne fra bestyrelsesmøderne er alle
ansvarsområder nu uddelt til bestyrelsesmedlemmerne.
I Jens Erik havde vi en ganske dygtig og aktiv webmaster, denne funktion har
vi ikke fundet afløser til endnu, men Karin Rodian vil sammen med
kontorpersonalet prøve at opdatere hjemmesiden på bedste vis. På sigt ønsker
vi en ny hjemmeside, der er lettere tilgængelig for opdatering og således at
webmaster fremover bliver kontorpersonalet."
Vores IT giver fortsat problemer, blandt andet på tankanlægget og vi vil også
her finde en ny og forhåbentlig bedre løsning.
Steen har skrevet om den oprensning vi formåede at få gennemført med stor
velvilje fra Holbæk havn. Derudover arbejder vi med lyset på broerne og på
forpladsen ved mastekranerne.
Vedligehold, her vil efterårets arbejdshold skulle i gang med at male ikke
mindst klubhuset der rummer de to sejlklubber. Broernes tilstand er ikke alle i
den stand som sejlere bør forvente. Fra arbejdsholdene hører vi utilfredshed
med organiseringen af arbejdsdagene, det har vi stor opmærksomhed på og I
vil opleve en bedre organisering fremadrettet, men om det bliver i år, vil jeg
ikke love, vi beder om en vis tålmodighed.
Bestyrelsen består af aktive sejlere, der brænder for vores marina, hvorfor
vores bestyrelsesmøder de facto er for korte, af samme grund har jeg lagt
kimen til at vi afholder et seminar til efteråret, som det også fremgår af sidste
bestyrelsesreferat, hvor der vil være tid til at drøfte havnen og hvilke tiltag der
skal igangsættes, men bestemt også for at få bestyrelsen til at blive så
homogen som muligt.

Med dette indlæg vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer – mine egne
sejlplaner er baseret på en god sensommer nemlig august, hvor vi vil være
sejlende næsten hele måneden.
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