Søsætning i Sundsøre Lystbådehavn sæson 2015:
Nogen har allerede bemærket at søsætningen, i år, i kalenderen er sat til en fredag. Det er ikke en fejl og
forklaringen følger her:
Den søsætning som Erik har været ”primus motor” for de sidste år, med start fredag eftermiddag og fortsat om
lørdagen, hvor den blev afbrudt kl. 10.00 med officiel standerhejsning i klubben, bliver i år ændret!
Som alle nok ved eller har hørt om er det sådan at ”køre-/hvile tids reglerne” for vognmænd er blevet strammet
op. Det betyder at hvis ”vores” vognmand skal arbejde med søsætning en lørdag vil hans vogn skulle stå stille
mandag, når reglerne selvfølgelig skal overholdes. Det giver så os to muligheder: enten vil han ikke udføre arbejde
om lørdagen eller også bliver søsætningen noget dyrere fordi han skal have kompensation for ikke at kunne
arbejde om mandagen.
Da ingen formodentlig er interesseret i at skulle betale mere en nu, er følgende aftale med vognmanden lavet:
Søsætning hele dagen, fredag d. 17. april med start fra kl. 08.00 og der fortsættes indtil alle der vil i vandet den
dag, er søsat. Vognmanden tilbyder også, hvis der er mere end en enkelt at køre efter, og hvis bådene er
søsætningsklare, at komme torsdag aften før (altså d. 16.) men det skal i så fald aftales i god tid med Erik.
Vi håber alle kan leve med denne aftale, det er hvad Erik i år har kunne nå frem til.
Lørdag d. 18. april kl. 10.00 er der så Standerhejsning, som altså ikke har noget med søsætningen at gøre.
Flemming og Erik tilbyder i øvrigt, hvis det er helt umuligt for nogen at komme om fredagen, og hvis deres både er
klargjort, at foretagen søsætningen for dem og sørge for båden efterfølgende bliver fortøjet på sin plads. Man kan
bare henvende sig til Flemming eller Erik, hvis man vil gøre brug at denne serviceydelse.
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