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Marinaens gule travelift er taget ud af drift. Der er konstateret meget stort slid på wireblokkeme hvori
kroge og stropper er monteret. Bestyrelsen er meget opmærksom på, det er et meget uheldigt
tidspunkt, dette sker på, men traveliften er ikke i forsvarlig stand og kan ikke synes med dette slid.
Der er igansat udskiftning af de slidte dele. Det er en proces, der tager 2 til 4 uger, idet det er
wireblokke, der skal produceres specielt til denne travelift. Den første blok er i produktion i skrivende
stund.

Den blå travelift er meldt klar og vil derfor afløse den gule travelift i
den periode denne er ude af drift.
Som alle ved, er den blå travelift noget større og kræver derfor lidt
mere plads, når der skal køres rundt med den.
Det tager også længere tid at håndtere hver enkelt båd, da personalet skal vænne sig, til de ændrede krav til plads.
Bestyrelsen henstiller derfor til, at alle bådejere overvejer at afvente
optagning til landplads indtil den gule travelift igen kommer i drift.
Bestyrelsen forventer den gule travelift bliver sat i drift senest midt i
oktober. Men så snart den er klar til at gå i drift, vil det fremgå af marinaens hjemmeside.
Bestyrelsen beklager de gener, denne beslutning måtte medføre.
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Som bestyrelsen varslede på den ekstraordinære havneforsamling i august, skulle der ske en større
oprydning, på landarealerne øst for klubhusene og ud mod østmolen.
Det er nu sket og havnefogeden er igang med planlægning vedrørende placering af både på
områderne til vinter.
Oprydningen har primært været efter dok og kajbyggeri i foråret samt uddybning foran dokområdet.
Men også en del af de gamle Anholtbroer, der var så dårlige, at de ikke kunne anvendes til noget, er
blevet destrueret.
Vejene ud til østmolen afventer reparation, da marinaens rendegraver ikke er “helt på toppen“ mere.
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Den gamle rendegraver står for udskiftning.
Marinaens bestyrelse har besluttet at investere i en brugt New Holland 115 rendegraver til den daglige
drift. Thomas og Birk besøger denne rendegraver i indeværerende uge for at sikre, den er ok.
Der skal foregå lidt klargøring, hvis den svarer til vores forventninger.
Derfor er der lidt leveringstid.

Dette billede er kun en illustration af, hvilken maskine I vil møde på marinaen, når den gamle rendegraver forlader marinaen.

Bestyrelsen har afholdt et heldagsseminar, hvor drift- og kontorpersonale deltog. Seminaret blev afholdt for at få inddraget personalets erfaringer med marinaens drift, i den nye bestyrelses arbejde med
investeringsplaner, vedligeholdelsesplaner og marinaens udvikling i det hele taget.
Bestyrelsen har fået mange rigtig gode input fra personalet, som vi nu arbejder videre med i de enkelte
udvalg.
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