Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn maj 2019.
Den nye sejlsæson er så småt i gang og i skrivende stund er de fleste både kommet på plads. Når vejret
tillader det, summer det af liv og forventningsglæde på havnen, hvis vi så, vejrmæssigt set, kunne få en
sommer der minder lidt om 2018, er der jo meget at glæde sig til.
Standerhejsning d. 20. april og første søsætning forløb stort set planmæssigt, dog måtte Lisbet og Frank lide
den tort at roret på “Celina” i vinterens løb havde sat sig uhjælpeligt fast og derfor trak stædigt til bagbord.
Det var en smule stressende at drive rundt i havnebassinet uden styring, men med hjælp fra bådkammerater
og noget smøring løste det sig i løbet af dagen.
Som nævnt til standerhejsningen havde vi, Anders C., Frank J. og Frank A. et godt møde med Skive
kommune ang. vores mole og helhedsplanen for området, hvor vi fik konkretiseret og indkredset, hvad der
var sandsynligt, vi kunne få lov til og ikke mindst, hvad der nok ikke kunne lade sig gøre.
Der arbejdes videre med projektet og de økonomiske midler fra Skive kommune og Nordea er altså fortsat i
spil.
De næstfølgende søsætningsdage forløb, trods lav vandstand, ifølge havnekontoret perfekt og folk blev og
hjalp til sidste båd var søsat.
Lørdag d. 4. maj var repræsentanter for Sundsøre Lystbådehavn dagen igennem til stede på havnen i Skive, i
anledning af SSKs 150 års jubilæum og Skivemødet. Skive kommune havde bekostet en flot stor planche og
nogle fine flyer´s til hver af de 6 havne. Det var desværre for arrangementet bidende koldt og blæsende, men
vi havde alligevel en del besøgende til en snak og ikke mindst en kop varm kaffe og det var positivt at mødes
med repræsentanter for bl.a. Gyldendal og Virksund lystbådehavne.
‘Vild med vand’-udvalget minder om ‘Åben Havn’ arrangementet d. 25 maj, hvor man blandt mange andre
aktiviteter igen har været så heldige at få Søredningstjenestens helikopter til at komme.
Nærmere information om aktiviteterne kan ses på: www.vildmedvand.dk . Se under ”Find din havn”.
Efterfølgende er der som sidste år hygge for klubmedlemmer og dagens hjælpere, med grill og salat.
Medbring selv kød eller andet til grillen eller køb evt. grillpølser i klubhuset. Der er salatbar til 20,- kr.
I den kommende tid vil der bl.a. blive opsat gelænder på den faste bro som flydebroerne udgår fra.
Havnekontoret meddeler at et af vores medlemmer har tilbudt at få styr på miljøskuret og holde øje med det
fremadrettet.
En stor tak til alle dem som gør en frivillig indsats på havnen, stor som lille, uden den ville det være svært
eller langt dyrere at drive vores hyggelige havn.

Med ønsket om en god sejlsæson 2019
Frank

