
Info fra NYORD HAVN 2014 
v/ formanden Tom Hansen                                                                                   

 Julebrev til foreningens medlemmer 2013 

Nyord den 16. december 2013. Hermed sender vi årets julehilsen fra havnen med oplysninger om årets 
gang samt nyt takstblad og kontingentopkrævning for 2014. Bemærk at medlemskontingentet på sidste 
generalforsamling blev sat op til 200 kr årligt. 

Sæsonen 2013 var rigtig god. Maj og juni var ikke så gode som året før, men juli og august var usædvanlig 
gode med 832 gæstebåde i juli og 300 i august. September var også god, og flere tog imod vores tilbud om 
at ligge for 100 kr pr. nat i eftersæsonen. Alt i alt skal vi 10 år tilbage for at have en lignende sæson. 

Vi nåede 1465 gæstebåde (196 flere end i 2012), hvilket har givet havnen en indtægt på knap 168.000 kr 
incl. moms. 

Den yderste del af den vestlige betonmole synker fortsat, men efter istandsættelsen af den indre del af 
molen sidste år har vi ikke yderligere kreditmuligheder før tidligst i 2014. Vi vil igen prøve at søge 
fondsmidler,  evt. som delfinansiering af den sidste del af molen, da det ellers er uden for økonomisk 
rækkevidde for havnen selv at klare udgiften hertil på 250.000 kr. så hurtigt som påkrævet for at undgå en 
udskridning. 

Vi har været heldige at undgå en dyr uddybning af indsejlingen, der var ved at sande til, da 
uddybningsfartøjet forleden alligevel kom forbi og Tom var hurtig at få en aftale i stand. Vi fik gravet 80 m3 
for 8000 kr og sparede 25.000 kr i betaling for at få uddybningsfartøjet hertil fra Lemvig, hvor det er 
hjemmehørende. 

Om havneskurene kan oplyses, at Foreningen Rørets Venner fra nytår har overtaget Jørgen Jansens skur 
og Niels Møller Nielsen det gamle skur efter Ejner Stolt, hvorefter alle skure nu er udlejet. Vi ser frem til den 
aftalte renovering af skurene til foråret. 

Hvis der kommer isvinter igen, håber vi på frivillige til at hjælpe med at save pælene fri fra isen, da de ellers 
kan blive trukket op af isbevægelserne. 

Kontingentet og havneafgifterne bedes betalt senest 1.februar 2014 og kan som hidtil betales på posthus 
eller i bank. Indehavere af bimålere til el skal huske at aflæse dem til  nytår og give aflæsningen til Tom eller 
Steen. 

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.                  

 Med venlig hilsen 

Bestyrelsen v. Tom Hansen 

 


