Nyt fra formanden.
Der har i den senere tid været en del utilfredse medlemmer som følge af
manglende adgang til klubhuset i Øterhage.
Dette hænger sammen med at der nu skal bruge to nøgler. Én gammel nøgle til
klublokalet og en masteskurnøgle til stueplan og ikke alle masteskurnøgler passer
lige godt.
Dette arbejdes der på og få bragt i orden senest den 15. maj.
Forhistorien til alt dette bøvl er at :
Der blev vanligvis afholdt et orienteringsmøde i efteråret mellem AMBA, SYC og
SSM hvor bl.a formændene var tilstede. På dette møde fremlagde SSM forslag
om, at kunne benytte indgangen fra terrassen op til klublokalet fordi forsikringen
ikke længere ville dække eventuelle skader forårsaget på den udvendige trappe,
som nu kun må anvendes som flugtvej
Der var på mødet ingen indsigelser herimod.
Senere vendte AMBA på en tallerken hvilket fremgår af nedenstående mails:

Hej SSM Johan.
Vi har talt telefonisk om dørlås idag.
Havnens bestyrelse kan ikke godtage, at det ikke er bragt iorden.
Dør skal være ført tilbage imorgen, elektronisk lås er ikke løsning. Er låsen
ikke ført tilbage imorgen torsdag d. 11.04. foranlediger Havnemester det
gjort fredag, på SSM vegne.
Med venlige hilsener / Viele Grüsse / Best Regards Sønderborg
Lystbådehavn a.m.b.a, Havnemester Poul Anker Marina Allé 12 6400
Sønderborg +45 27848525 www.soenderborglystbaadehavn.dk
From: Sønderborg Lystbådehavn a.m.b.a.
Sent: Sunday, March 31, 2019 9:15 PM
To: Johan Kjartansson

Subject: Vedr. lås for dør

Hej Johan.
Jeg har fået talt med Jørgen Bøttger fra bestyrelsen.
Jeg har forelagt din plan om at SYC må begrænse deres adgang til klubhus
gennem køkken og terrassedør, ved arrangement at krog kunne holde
dør.
Jeg må på baggrund af min samtale med Jørgen, meddele at dette forslag
ikke kan accepteres.
Der opfordres til, at såfremt løsning feks. med elektronisk lås ikke
opsættes og sikrer adgang, må den eksisterende lås igen genetableres.
For således at efterkomme AMBAS krav og dermed undgå en regning i størrelses
orden ca. 20.000 og samtidig sikre forsat adgang til klublokalet var vi nødsaget til
på meget kort tid, at få tingene på plads således, at det tilfredsstillede AMBA.
Dette er ikke optimalt for os lige nu og vi ville også gerne have haft mere tid
således, at det var blevet bedre.
Jeg håber jeg med denne beskrivelse har givet en fyldestgørende indsigt i
forløbet og vil sluttelig ønske Alle en god sommer.
Med sejlerhilsen fra SSM

Ewald Andersen

