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Kære medlemmer,

Foran jer ligger foreningens første nyhedsbrev i indeværende år.
Dette skyldes en del modvind, bl.a. forårsaget af en covid19 pandemi.

Foreningens årlige generalforsamling, som i henhold til vedtægterne skal afholdes fysisk i
begyndelsen af februar måned, måtte udskydes indtil videre, idet regeringens
forsamlingsforbud lukkede alle muligheder for en gennemførelse.

Så snart forsamlingsforbuddet lempes i tilstrækkelig grad, vil bestyrelsen indkalde til
generalforsamling med de varsler, vedtægterne foreskriver.

Det har ikke været uden udfordringer at få alle ender til at mødes og imødekomme alle de
krav og ønsker, der er på spil når man vil bygge en sauna på en lokal havneplads.
Alle knuder og udfordringer er nu vendt til knyttede ender og en forventning om en
færdigbygget sauna til det kommende vinterhalvår.
Bestyrelsen har sammen med arkitekt Henrik Nørgaard fundet frem til 3 lokale
virksomheder, som har indvilliget i at byde på byggeriet som hovedentreprise.
Udbudsmaterialet er fremsendt til disse 3 virksomheder med henblik på afgivelse af
underhåndstilbud – afleveringsdato er fredag den 19. marts 2021 kl. 12:00.
Hvis alt går efter en snor, vil de første arbejder komme i gang i april 2021 – aflevering skulle
gerne ske ultimo august 2021 – ”weather permitting – all going well”…

De af bestyrelsen indkøbte og opsatte 4 stk. rustfrie fiskekurve har alle overlevet mødet
med Neptuns hårde behandling.
Desværre er der fra tid til anden nogle medborgere, der ikke genkender kurvenes funktion,
selvom formålet står klar og tydelig på dem – de er til tøjopbevaring i stærk vind, og ikke til
affald.
Bestyrelsens medlemmer flytter evn affald fra tid til anden til havnens affaldsbeholder –
men alle medlemmer opfordres til at have en plastikhandske og en affaldspose med på
Langebro, når de ser at kurvene bliver ”misbrugt” – kurvene kan sagtens tåle misbruget,
men det kan vi andre ikke - tøjet skal være rent, når det tages op af kurvene efter badet…

I ønskes alle et smukt forår…

Med ”iskolde” hilsener – se nedenfor

Bestyrelsen

