Kære sejlere

Nyhedsbrev

Der sker så meget på marinaen, at vi vil genoptage nyhedsbreve fra bestyrelsen – planen er ét pr. kvartal.
Som I sikkert har bemærket, har vi i år et stort udbud af arrangementer, som alle er udviklet med tilskud fra
Turismepuljen under Holstebro Kommune – altså uden omkostninger for os bortset fra mange frivillige timer. Alle har
et fælles hovedtema ”Oplevelser for livet” med fokus på lokale råvarer og bæredygtighed. Fjordens spisekammer med
østers, blåmuslinger, fjordrejer og som noget nyt nu også hvor tang indgår i vore fjordsafarier. I sidste uge afviklede vi
et arrangement ”Go green” over 5 dage med 2 overnatninger på både i marinaen og efterfølgende vandring med
overnatning på Borbjerg Mølle og Sevel Kro. Vi har fået rigtig megen flot respons herpå.
Gå ind på vores hjemmeside www.handbjergmarina.com og tryk på ”Det sker”, hvor alle kommende arrangementer
fremgår. Alle arrangementer er oprettet således, at hvis der ikke er tilstrækkelig mange tilmeldinger, så aflyser vi det,
således at marinaen ikke får udgifter herved. Vi vil fremhæve endnu et spændende projekt i september, som vi er lidt
stolte over at have fået med i Samson Travels rejsekatalog – det hedder ”Båd, brøl og østers miniferie” med
overnatning på både i marinaen, gastronomisk middag tilberedt af kokke fra Nørre Vosborg i et kæmpe tipitelt i
Klosterhede.
Handbjerg Marina er valgt som hjemhavn for Projekt S/Y Veteranen med sejlads for rehabilitering af krigsveteraner
og politifolk med dybe ar på sjælen efter at være udsendt for vort land. Projektet blev under stor festivitas indviet den
1. juni 2019. Vi håber, at alle vil tage godt imod dem, for de fortjener virkelig vores støtte til at gennemføre projektet
under mottoet ”Mod fjerne horisonter for at finde vejen hjem”.
Ovennævnte projekter har givet Handbjerg Marina en ubetalelig eksponering og reklame over hele landet. Vi mener
at kunne se virkningen heraf gennem besøgende men ikke mindst 6-8 nye både i marinaen blot de senest par uger.
Havnemesteren valgte i starten af juni at opsige jobbet. Der skal lyde en stor tak til Keld for en rigtig god indsats –
ikke mindst i forbindelse med arbejdet med forstærkning af moler og etablering af Bro E.
Indtil videre vil servicering af sejlere og gæster blive varetaget af en flok frivillige – dejligt at se sådan en støtte og
entusiasme, når vi har brug for det – tak. For at lette arbejdet og fortsat yde en god service, foregår udlejning af
kajakker fremover som selvbetjening. Gæsterne betaler for kajakkerne i Cash Loader og får et adgangskort til
kajakburet.
Vi har håb om, at eksponeringen af marinaen også som en marina miljømæssig og med et socialt ansvar, vil øge
opmærksomheden og fremme bevilling af tilskud til vort projekt med nyt sejler- og badehuse mv. Der er dog fortsat en
lang vej, inden vi er i mål.
Det volder vores gode sponsor Priess problemer med at få indsejlingslyset til virke – de arbejder på sagen, så vi
forhåbentlig snart igen kan få en sikker anduvning af marinaen også i mørke. Vi har fået konstrueret en vandvogn, så
vejen kan blive vandet med saltvand til at lægge støvet – sponseret af Vinderup Maskinforretning og fra indtjening i
Havnelopperne.

Vi mangler fortsat både til projekt ”Bo på Båd i Marinaen”. Kunderne er der, så for at det kan blive en succes med en
god indtjening også for marinaen, bør vi have et konstant udbud på 8 – 10 både på bookingportalen. Hvis du går i
overvejelser om at stille din båd til rådighed og har spørgsmål, så kontakt os.
Siden start har marinaen manglet skriftlige havne- og ordensregler. De er nu udarbejdet og fremsendes snarest til alle
sejlere, ligesom de offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag på marinaen.
Som I kan se af ovennævnte, så foregår der rigtig meget, som de enkelte sejlere måske ikke umiddelbart er
opmærksomme på eller har viden om – vi arbejder faktisk hårdt i bestyrelsen for at gøre det bedst muligt for marinaen
på både kort og langt sigt. Vi vil derfor meget kraftig opfordre til at kontakte bestyrelsen eller et medlem heraf, hvis
der er noget, som I ønsker belyst eller et svar på – det er vi altid parat til at imødekomme.
Vi håber med denne større åbenhed om bestyrelses arbejde, at I vil komme til os med spørgsmål og forslag til
forbedringer mv. – som vi altid er parate til at drøfte og besvare.
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