
fra formanden Tom Hansen, Katedralvej 45, 4780 Stege   tlf. 55 81 45 90 
  

                                                                                       Nyord den 15. december 2014 

Julebrev til foreningens medlemmer 2014 
Hermed sender vi årets julehilsen fra havnen med oplysninger om årets gang samt nyt takstblad og 
kontingentopkrævning for 2015. Kontingentet er uændret. 

Sæsonen 2014 var god. Forsommeren var knap så god som året før, men da vi nåede juli blev vejret rigtig 
fint, og vi nåede 700 både i juli. Sensommeren var også god, og mange sejlere fra nabohavnene er glade for 
vores septembertilbud om at ligge for 100 kr. Alt i alt nåede vi i 2014 1345 både, dvs 120 både færre end i 
2013. 

Årets resultat blev 166.500 kr incl. moms, hvilket er 1000 kr mindre end sidste år. 

Den yderste del af den vestlige betonmole er nu istandsat, men skal faktisk også monteres med anoder på 
jernspunsen for at hindre korrosion. De koster 45.000 kr, og det arbejde sætter vi igang i det nye år. 

Havnens økonomi er forbedret, efter at vi opfordret af generalforsamlingen har søgt billigere lånemuligheder 
og gennem Vordingborg Kommune fået et lån i Kommunekredit til kun 1,40 % p.a.  Vi sparer derved ca. 
50.000 kr årligt i rente til vores hidtidige kassekredit i Møns Bank. 

Sejlrenden ved Sandhagen sander til, og Tom har sammen med de andre lokale havnes repræsentanter  og 
Søfartsstyrelsen været til møde, indkaldt af Vordingborg kommune, om problemet. Løsningen bliver, at der 
skal uddybes i foråret 2015. Dybden er for tiden kun 1,90 m, og der skal være 2,40 m. Indsejlingen er vital 
for alle havne her i området, og den begrænsede dybde kan godt have holdt sejlere væk fra området i de 
sidste sæsoner 

Hvis der kommer isvinter igen, håber vi som før på frivillige til at hjælpe med at save pælene fri fra isen, da 
de ellers kan blive trukket op af isbevægelserne. Vi håber også, at I på en pæn måde vil opfordre naboer, 
der ikke er medlemmer af havnen, til at melde sig ind, især hvis de som næsten alle er brugere af havnen og 
dens badefaciliteter. 

Kontingentet og havneafgifterne bedes betalt senest 1.februar 2015 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 

Bestyrelse v. Tom Hansen 

 


