
Udendørs - installationer

Flere og tydeligere skiltning af Havnekontorets placering til hjælp for gæstesejlere

Rød/grøn skilte; skal have hvidt skrivefelt

Skilt til gæstesejlere om at ligge i Kanalen

Gæstepladser i bunden af industrihavnen - tættere på byen

Kan fuglelort reduceres på Andkærvigbroen?

Klamper; mangler ved bro ved kranen (hvor broen knækker 45 gr.)

Klamper; ved Y boms fæste til flydebro

2-3 koste på hver bro

Flere bagagevogne ved P.kælder

Renovere de faste grill

Videoovervågning på hver bro

Lyset på betonbro; blænder og kaster ikke lys i vandet. Det vil lysstandere/lygtepæle

Max 3 knob skilte i hele havnen

Der mangler el-stik. Evt. ekstra standere til gæstesejlere

Fast strøm i alle stik. Medlemmer har så stikledning med KW måler. Gæster kan frit buge alle stik.

Mandskabskurv til master over 12meter. Evt lejes ind i en periode

Afrensning af bund mens båden hænger i stropperne (og isættes umiddelbart efter)

Mere opdrift på 8m Y bomme. Synker når man går på dem

Udendørs - indretning

Etablere blomster og urtekummer

Opgradering af vandlegepladsen

Der mangler hygge på hovedbroen; blomsterkummer med græsser eller urter

Betonbro; der skal være affaldbeholdere til gæster

Flere cykelstativer på broen0

Grillpladser, evt. på flydebroer på ydersiden eller ved klubhus

Indendørs - installationer

Toilet i sejlerstuen mangler

Sejlerværksted; indkøb specialværktøj. Til søventil, oliefiler, stort topnøglesæt

2x vaskemaskine og 2x tørretumbler

Køkkenfaciliteter ifm. toilet ved bro 7

Information

Bedre/mere information på VLH hjemmeside - ikke kun Facebook

SNV: tage bedre imod nye medlemmer, f.eks. Informationsfolder, personligt møde

Flere fællesarrangementer (VMK+SNV)

Ingen reklamer på bådene - TAK!

Økonomi

Betale strøm med Mobilepay

Mere fair pris på afrensning i sæsonen (op/isætning) I dag 2x 750,-kr

Parkering

VLH Bådejermøde 2021



P-plads ved Carlsberg var helt fyldt i sommers. Tidsbegrænsning strammes for dem uden P-kort

Kun P kort til bådejere. Gaster/gæster må bruge dagskort

Fjern bænke på broen for at få mere parkeringsplads

Vinter

Båd og brostørrelse skal passe sammen

Vinterplads, land: kunne der være strøm hver 14. dag? Mulighed for småreperationer.

Visioner

Opfyldning af bugt ved Bølgen til legeplads, stævneareal m.m.

Brug Sydhavnen til opbevaring
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