Marts 2020

Kære sejlere
Så blev det igen forår, og I kan nu komme i gang med klargøring af bådene til en forhåbentlig god og lang
sejlsæson, med masser af godt vejr.

Master ved afrigningskaj.
Det er vigtigt, at I fjerner masterne fra området ved mastekranen, når I har taget dem af, så andre kan
komme til.

Båd og navn.
Det er vigtigt, at I husker at oplyse havnekontoret om ændringer i jeres kontraktforhold. Har I eks. fået ny
båd, så skal I have ny kontrakt og mærkat eller hvis båden har fået nyt navn, eller hvis I har fået ny emailadresse. Alle disse ændringer, vil vi meget gerne have oplyst. Vi bruger mærkat, navn, model og emailadresse til at søge efter en ejer - fx hvis vi har behov for at kontakte jer, hvis der er noget med jeres båd.

Ledige/optagede pladser.
HUSK at vende skilt på grøn, når I sejler på tur. Når vi skal vende skilt på rød for jer, skal I venligst huske at
give besked dagen før hjemkomst.

Stativer.
Vi henstiller til, at der ikke sættes noget fast på stativerne, når bådene er kommet i vandet. Vi vil gerne have
mulighed for at sætte stativerne tættere sammen i sommerhalvåret. Vi henviser i øvrigt til §3, stk. 2 i vort
reglement: ” Materialer til telte, stiger, arbejdsbukke, stilladser m.v. må ikke være fastgjort til stativer og
bukke, som opbevares på marinaens vinter plads, og må ikke opbevares på pladsen, når det ikke er i brug”.

HUSK! at afmærke stativet tydeligt med bådnavn og pladsnummer.
Vi glæder os til en rigtig god sejlersommer.
På vegne af personalet ved Kerteminde Havn og Marina

Havnekontoret
Marinavejen 4
5300 Kerteminde
Tlf. 6515 1537
havn@kerteminde.dk
Telefontider
Mandag-torsdag
kl. 8.00 – 14.00 (lukket kl. 12.00-13.00)
Fredag
kl. 8.00-12.00

Åbningstider for personlig betjening
April, maj og september:
Hverdage kl. 8.00-11.00
Sommer (juni, juli, august):
Hverdage
Kl. 8.00 – 11.00 samt 18.30 – 20.30
Weekend og helligdage
Kl. 8.00 – 9.00, 11.00 – 12.00 og 18.30 – 20.30
Oktober-marts er havnekontoret lukket.

