Medlemsinformation 2
Stensby den 24. oktober 2013

Som lovet i min seneste medlemsinformation vender jeg hermed tilbage med lidt resultater fra
mødet med Vordingborg Havne.
Sejlklubben har deltaget i to møder siden sidste information fra 6. oktober. Det første møde
var med chefen for Vordingborg Havne, Claus Christensen. Fra sejlklubben deltog Birger
Andersen, Michael Larsen og jeg selv.
Møde begyndte med en uforbeholden undskyldning for, at brugerne i Kalvehave Havn ikke
var blevet hørt i sagen om tilblivelsen af det nye takstregulativ og, at der endnu ikke var
etableret en havnebestyrelse i Kalvehave Havn.
Da mødet blev holdt kun én time før forslaget fra teknikudvalget skulle fremlægges på
byrådsmødet, havde vi reelt ingen indflydelse på indholdet. Mødet varede ca. 2 timer og der
blev udvekslet en del meninger og holdninger om måden ”samarbejdet” mellem kommune og
havn fungere på. Der blev ikke lagt fingre imellem, men heldigvis på en konstruktiv måde.
Det næste møde var et produkt af det første, idet der nu er taget initiativ til at få etableret en
havnebestyrelse. Vordingborg Havne havde inviteret Sejlklubben (samme deltagere som
ovenfor), fiskerne, bådlauget og den Gule Stald til et opstartsmøde den 23. oktober 2013.
Forud for mødet fik vi tilsendt nogle materialer, der bestod af grundlaget for Vordingborg
Havne, udkast til vedtægter og udkast til forretningsorden.
For at gøre en lang historie kort var konklusionen på mødet, at Sejlklubben, i samarbejde med
Havnefogeden, udarbejder et endeligt udkast til vedtægter og forretningsorden. Disse
fremlægges for repræsentanten for den Gule Stald og fra Bådlauget, der gerne vil indgår i
bestyrelsen. Fiskerne er ikke sikre på at de deltager da de er meget få tilbage og deres
forening dækker medlemmer fra flere havne i området.
Når vi lokalt er enige om indholdet, fremlægges det endelige udkast for Vordingborg Havne
med henblik på endelig godkendelse. Herefter er det op til de enkelte klubber og foreninger,
på eller med tilknytning til havnen, at få valgt medlemmer, der kan indgå i havnebestyrelsen.
En del medlemmer har spurgt til, hvornår takstforhøjelserne træder i kraft. Det blev nævnt på
det sidste møde, at vinterlejen i Kalvehave Havn 2013-14 er ¼ af sommerlejen fra 2013.
Dette er senest blevet bekræftet af Claus Christensen den 24. oktober 2013. De nye takster
træder derfor først i kraft i foråret 2014.

Sejlklubben Ulvsund
Formand: Jørgen Rasmussen, Stensby Linie2a, 4773 Stensved
Bankkonto 6220 1518297

Tjek også www.Ulvsund.dk

Jeg håber ovenstående kaster lidt lys over situationen. Hvis I har spørgsmål er velkomne til at
rette henvendelse til os, der har deltaget i møderne. Vi vil svare efter bedste evne.

Med venlig hilsen
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