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Havnefogedens hjørne
Der er god gang i forskellige aktiviteter på havnen. Dejligt at se, at der er og bliver klargjort
og søsat både efter en vinter, som var temmelig vedholdende. Det har også betydet, at vi
fra havnens side blev forsinket med flere af vores vanlige gøremål i forbindelse med
klargøring til sæsonen.
Blandt andet også forsinkelse med forlængelsen af Bro 2 samt etablering af
fortøjningsliner ved den østligste del af Landgangen i Lystbådehavnen. Begge dele
forventes færdige senest 1. juni. Vi beklager de gener, som de forskellige forsinkelser har
afstedkommet.
Vanen tro vil der blive ansat nogle hjælpere på havnekontoret. Tag godt imod dem, og
imod havnens øvrige gæster, som det også er vanligt på Dragør havn
Søsætning senest 31. maj
Husk at søsætning skal være tilendebragt senest 31. maj. På grus pladsen syd for
Lystbådehavnen må der ikke stå både i perioden 1. juni til 30. september. Både vil efter 1.
juni blive fjernet for ejerens regning og risiko, jf. skiltning på området.
Årsmærke med pladsnummer
Både i vandet skal være forsynet med årsmærke, som kan afhentes på Havnekontoret.
Tidligere årsmærker skal fjernes, og det nye årsmærke skal placeres på bagbord side af
stævnen, såfremt båden fortøjes med stævnen mod bro/mole. Alternativt i styrbord side af
hækken, dersom båden fortøjes med agterenden mod bro/mole. Årsmærket skal være
synligt fra bådebroen.
Optaget/Fri - skilte
Det er af stor betydning for havnen såvel som gæstende sejlere, at skiltet vendes til
GRØN, når man ikke selv benytter pladsen. På havnekontoret betragter vi det som én af
vores fornemmeste opgaver, at sørge for at vende skiltet til RØD, så pladsen er klar, når I
kommer hjem fra tursejlads.
Vi kontakter normalt gæstende sejlere om morgenen, og beder dem forhale til en anden
plads inden kl. 12. Send os derfor en mail på havn@dragoer.dk med forventet ankomst.
Send gerne mailen dagen før.
Internet
Vi har ændret password, så det fremover vil være ”saltholm”. Der er 7 forskellige access
points i havnen, og de er alle navngivet, så man kan vurdere, om man er koblet på den
nærmeste, og dermed får det mest optimale signal. Navnene på access points er:
Hovedbygning, Bro 1, Dansesalen, Dampskibsbroen, Lods station, Rælingen og Lejderen.

Havnens personale ønsker alle god vind og god sommer.

